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اههناشن اهدای و  نیمزرس 

باتک تاصخشم 

 - 1347 دمحم ، یناقرف ، هسانشرس : 
. یناقرف دمحم  هدنسیون  اههناشن /  اهدای و  نیمزرس  روآدیدپ :  مان  ناونع و 

.1379 رعشم ، نارهت : رشن :  تاصخشم 
. مس 191 ص؛.10×18/5  يرهاظ :  تاصخشم 

لایر  7000 مراهچ ؛ ) پاـچ   ) لاـیر  7000 مود ؛ ) پاـچ   ) لاـیر  7000 7-86-6293-964 ؛  مهدراهچ :  پاـچ  لاـیر :   7500 کباش : 
؛ ) مهدزیس پاچ   ) لایر  7000 مهدزاود ؛ ) پاچ   ) لاـیر  7000 مهد ؛ ) پاچ   ) لاـیر  7000 متفه ؛ ) پاچ   ) لاـیر  7000 مشش ؛ ) پاچ  )

( مراهچ تسیب و  پاچ   ) لایر  13000 موس ؛ )  تسیب و  پاچ  ) لایر  13000
.1380: مود پاچ  تشاددای : 

.1381 مراهچ : پاچ  تشاددای : 
.1382 متفه : مشش و  پاچ  تشاددای : 
ناتسبات 1383. مهد : پاچ  تشاددای : 

.1384 مهدراهچ : ات  مهدزای  پاچ  تشاددای : 
.1389 مراهچ :  تسیب و  موس و  تسیب و  پاچ  تشاددای : 

. سیونریز تروص  هب  همانباتک  تشاددای : 
هکم يدوعس --  ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم : 
هنیدم يدوعس --  ناتسبرع  یمالسا --  ياههاگترایز  عوضوم : 

DS211/ف4س4 1379 هرگنک :  يدنب  هدر 
953/8 ییوید :  يدنب  هدر 

م18408-79 یلم :  یسانشباتک  هرامش 
1 ص :

هراشا
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راتفگشیپ

11 ص :
دصق صالخا و  اب  هارمه  کسانم و  قیقد  تخانش  شنیب و  یهاگآ و  اب  رگا  هک  تسا  مالسا  یـسایس  يدابع - تابجاو  نیرتگرزب  زا  جح ،

. دزاسیم نوگرگد  ار  یمالسا  عماوج  دارفا و  تشونرس  دریذپ ، ماجنا  تبرق 
روضح هویش  دیاب  دباییم  هار  تسود  يوک  هب  هک  یـسک  دنیادخ . مرک  فطل و  هاگراب  ناگتفایراب  قح و  ترـضح  نانامهیم  هبعک  نایهار 

. دزومایب ار  نآ  مسر  هار و  دریگارف و  ار  رای  رضحم  رد 
شزومآ رب  نوزفا  دـنیادخ ، هناـخ  نارئاز  ییاـمنهار  داـشرا و  رادهدـهع  رفـس  نیا  فلتخم  لـحارم  رد  هک  اـه  ناوراـک  مرتحم  نویناـحور 

فراعم و اب  ار  نارئاز  هدرک ، هدافتسا  هاتوک  تصرف  نیا  زا  دیاب  یعرش ، لئاسم  ماکحا و  نایب  هرمع و  جح و  لامعا  رد  تبقارم  کسانم و 
نیا هنیدم  هکم و  هب  طوبرم  نآ  رتشیب  هک  مالسا ، یخیرات  راثآ  خیرات و  نینچمه  جح  رارسا 
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12 ص :
. دنزاس انشآ  تسا ، نیریش  خلت و  ياههرطاخ  نیمزرس 

لمح تمحز  رب  هوالع  باتک ، دلج  نیدنچ  نتـشاد  هارمه  هک  اجنآ  زا  دبلطیم و  ار  یفلتخم  ياه  باتک  هب  هعجارم  رما  نیا  تسا  یهیدـب 
ات مدش  نآ  رب  دراد ، یپ  رد  زین  ار  يرگید  رایسب  تالکـشم  مزال ، بلاطم  باختنا  اهنآ و  مامت  هب  هعجارم  رد  رایـسب  ِتقو  فرـص  لقن و  و 

تروص هب  مدرکیم ، هدافتـسا  نآ  زا  هکربـتم  نکاـما  دـیدزاب  ناوراـک و  تاـسلج  رد  تشادداـی  تروـص  هب  رتـشیپ  هک  ار ، مزـال  بلاـطم 
. منک هئارا  زیزع ، نارئاز  مرتحم و  نویناحور  تقو  اب  بسانتم  راصتخا و  تیاهن  اب  رضاح ، هعومجم 

رصعیلو ترضح  هژیو  هب  نید ، يایلوا  ناحبس و  دنوادخ  يدونشوخ  بجوم  دریگ و  رارق  مارحلاهَّللاتیب  نارئاز  هدافتسا  دروم  تسا  دیما 
. ددرگ مدیتاسا  نیدلاو و  دوخ ، تمایق  هریخذ  و  مالسلا ، هیلع 

یناقرف دمحم 
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13 ص :

نآ تلیضف  جح و  تّیمها 

َنیَِملاَْعلا (1) ْنَع  ٌِّینَغ  َهَّللا  َّنِإَف  َرَفَک  ْنَمَو  اًلِیبَس  ِْهَیلِإ  َعاَطَتْسا  ْنَم  ِْتیَْبلا  ُّجِح  ِساَّنلا  یَلَع  ِهَّلل  َو  ... 
: دناهتسد هس  ادخ  هناخ  نارئاز  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. دنناما رد  ربق  باذع  زا  دنوشیم و  دازآ  منهج  شتآ  زا  هشیمه  يارب  تسا ، رتشیب  همه  زا  ناشبیصن  هرهب و  هک  یناسک  - 1
. دنشاب دوخ  بظاوم  دیاب  هدنیآ  هب  تبسن  یلو  دناهدش ] هداز  ردام  زا  هزات  ییوگ   ] دوشیم هدیشخب  اهنآ  هتشذگ  ناهانگ  هک  یناسک  - 2

ار دوخ  جح  يویند  هدافتسا   ] (2) دننامیم ». ظوفحم  دوخ  لام  لها و  رد  تسا  رتمک  همه  زا  ناشبیصن  هرهب و  هک  یناسک  - 3

97 نارمع : لآ  - 1
ام هبنذ  هلرفغ  لجرف  هیلی  يذـلا  امأو  ربقلا ، باذـع  هَّللا  هاقو  ورّخأت  ام  هنم و  مّدـقت  ام  هبنذ  هلرفغ  لجر  ًابیـصن  مهلـضفأف  ۀـثالث ، ّجاحلا  - » 2

ص 262. ج 4 ، یفاک ، هلام » هلهأ و  یف  ظفح  لجرف  هیلی  يذلا  امأ  و  هرمع ، نم  یقب  ام  یف  لمعلا  فنأتسی  هنم و  مّدقت 
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14 ص :
[. تسین ناشیارب  يورخا  دوس  هرهب و  یلو  دنربیم ،

. تسا هناخبحاص  هناخ و  تفرعم  ّتین و  فالتخا  نیا  أشنم  تسا و  فلتخم  دارفا  هب  تبسن  جح  باوث  نیا ، ربانب 
تباجا دننک  اعد  دنناوخب و  ار  وا  رگا  دنک . ناشیاطع  دـننک  لاؤس  رگا  دنتـسه ، ادـخ  نانامهیم  رمتعم  یجاح و  : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما 

رد هک  مهرد  ره  ربارب  رد  و  دنک . اطع  نانآ  هب  دوخ  دننکن ، یتساوخرد  رگا  دریذپیم . ار  اهنآ  تعافش  دننک  تعافش  یسک  زا  رگا  دیامن .
تمدخ نادنمتورث  زا  یکی  : » دـنکیم لقن  شناردـپ  زا  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) دـهدیم ». ضوع  مهرد  نارازه  دـننک  جرخ  هار  نیا 

. مدـشن جـح  ماجنا  هب  قفوم  نکیل  متفر  نوریب  هناخ  زا  جـح  ماجنا  يارب  ادـخ ، ربمایپ  يا  درک : ضرع  دیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. دوش هداد  نم  هب  جح  باوث  لداعم  ات  منک  جرخ  يریخ  هار  رد  ار  ملام  هد  روتسد  نم  هب  مراد ، یناوارف  تورث 

مهردلاب نوضّوعی  و  مهءدتبا ، اوتکـس  نإ  و  مهعّفـش ، اوعفـش  نإ  و  مهباجأ ، هوعد  نإ  و  مهاطعأ ، هولأس  نإ  هَّللادفو ، رمتعملا  ّجاحلا و  - » 1
« مهرد فلأ ]  ] فلأ

ص 255. ج 4 ، یفاک ،
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15 ص :
هار رد  ارنآ  دوش و  خرـس  يـالط  وت  يارب  هوک  نیا  رگا  سیبقوبا ، هوک  هب  رگنب  دومرف : درک و  يو  هب  یهاـگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

.« دیسر یهاوخن  هدیسر  یجاح  هک  یماقم  هجرد و  هب  ینک  قافنا  ادخ 
وحم وا  زا  هاـنگ  هئّیـس و  هد  دوشیم و  تبث  شیارب  هنـسح  هد  درادیمرب  هک  یمدـق  ره  جـح ، رفـس  یگداـمآ  يارب  یجاـح  : » دومرف سپس 

دوشیم كاپ  هانگ  زا  دهدیم  ماجنا  یعـس  یتقو  دوریم و  نوریب  هانگ  زا  درازگیم  فاوط  هک  هاگنآ  دوریم و  الاب  هجرد  هد  ددرگیم و 
 ...«. و

(1) تسا »!؟ هدیسر  نآ  هب  یجاح  هچنآ  دوشیم  مهارف  هنوگچ  وت  يارب  : » دومرف هک  نآ  ات 
وا يارب  جح  کی  تسا ، نآ  رد  هچنآ  ایند و  ياج  هب  شاک  يا  هک : تسا  نآ  هدیمرآ ، ربق  رد  هک  یسک  يوزرآ  : » مالسلا هیلع  قداص  ماما 

ار هفلدزم  هفرع و  هک  سک  نآ  : » دومرف تسا ؟ رتگرزب  مدرم  مامتزا  شهانگ  یـسکهچ  دـش : لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـمازا   (2) دوب ».
دروآاجب و ادخ  هناخ  فاوط  دهد و  ماجنا  هورم  افص و  یعس  دنک و  كرد 

23 بیذهت 5 : - 1
- 2

« اهیفام ایندلاب و  ۀّجح  هل  ّنأ  ول  روبقلایف  نم  ّدو  - » 2
ص 145. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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16 ص :
ود زا  رتشزرااب  جـح  هار  رد  مهرد  کی  فرـصم  : » مالـسلا هیلع  قداص  ماما   (1) !« تسا هدیزرماین  ار  وا  ادـخ  دـنک  نامگ  درازگب و  زامن 

ددرگن تیـصعم  درگ  یجاح  هچنانچ  : » مالـسلا هیلع  قداـص  ماـما   (2) دوـش ». فرـصم  ادـخ  هار  رد  جـح  ریغ  رد  هک  تسا  مهرد  نوـیلیم 
هکم زا  یجاـح  یتـقو  هک  تسا  نآ  جـح  یلوبق  ياـههناشن  زا  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  (3) تسا .» رگهولج  وا  رد  جـح  روـن  هراوـمه 

هب وا  ّجـح  دوش ، هانگ  بکترم  رگا  سپ  ددرگن ، تیـصعم  درگ  رگید  دـنک و  بانتجا  هدادیم  ماـجنا  اًـلبق  هک  یناـهانگ  ماـمت  زا  تشگرب ،
(4) دشابیمن ». یهلا  هاگرد  لوبق  دروم  هدش و  در  شدوخ 

یف لاق  مث  میهاربإ ، ماقم  فلخ  یّلـصو  تیبلا  اذهب  فاط  مث  نیلبجلا ، نیذهنیبیعـسو  ۀفلدزملاو ، ۀـفرع  نیفقوملا ، نیذـهب  فقینم  - » 1
« ًارزو سانلا  مظعأ  نم  وهف  هلرفغی ، مل  هَّللا  ّنأ  ّنظ  وأ  هسفن 

ص 541. ج 4 ، یفاک ،
« هَّللا لیبس  نم  کلذ  يوس  ام  یف  فلأ  یفلأ  نم  لضفأ  جحلا  یف  مهرد  - » 2

ص 260. ج 4 ، یفاک ،
« بنذب ّملی  مل  ام  ّجحلا  رون  هیلع  لازی  ّجاحلا ال  - » 3

ص 255. ج 4 ، یفاک ،
ۀیـصعم نم ...  ناک  ام  یف  کمهنا  مث  ّجـحلا  نم  عجر  نم  و  یـصاعملا ...  نم  هیلع  ناک  اّمع  لجرلا  عجر  اذإ  ّجـحلا  لوبق  ۀـمالع  نم  - » 4

« هّجح هیلع  ّدر  دقف 
ص 418. ج 115 ، تایرفعج ،
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17 ص :

دیلقت ماکحا 

نودب نوچ  دنک و  لمع  نید  ماکحا  هب  تسا  فظوم  دریگیم و  رارق  نافّلکم  هریاد  رد  غولب ، دشر و  ّدح  هب  ندیسر  زا  سپ  یناملـسم  ره 
بجاو یناملسم  ره  رب  ینید  فیاظو  تاروتـسد و  نتـسناد  اذل  دوشیمن ، لصاح  نآ  ماجنا  رب  ییاناوت  عرـش  ماکحا  یگنوگچ  زا  یهاگآ 

. تسا
. دنکیم تساوخزاب  هذخاؤم و  دناهدرکن ، لمع  نید  ماکحا  هب  دناهدیسرپن و  دناهتخوماین و  هک  یناسک  زا  دنوادخ 

ار عرـش  ماکحا  طابنتـسا  ییاناوت  هک  يدارفا  اذـل  تسا ، مزال  يرما  ره  رد  صّـصختم ، هب  عوجر  ای  صـصخت  ِنتـشاد  لقع ، مکح  هب  نوچ 
. تسا نید  عورف  رد  دیلقت »  » نامه نیا  دننک و  عوجر  نآ  ناصّصختم  هب  دیاب  دنرادن 

فـالتخا ییوس و  زا  صقاون  ناربـج  رد  تقـشم  مارحا و  زا  جورخ  هلأـسم  مارحا و  تاـمرحم  هژیو  هب  نآ ، راـثآ  ماـکحا و  جـح و  تیّمها 
لمع دـیلقت و  عجرم  باختنا  دـیلقت ، ماکحا  يریگدای  ترورـض  رگید ، يوس  زا  مهتاکرب - تماد  دـیلقت - مرتحم  عجارم  تایرظن  يواتف و 

. دنکیم باجیا  تادابع  ریاس  زا  شیب  ار  جح  کسانم  رد  ناشیا  ياواتف  قبط 
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18 ص :
هک تسا  دیلقت  لئاسم  نیرتمهم  زا  دیلقت ، رب  اقب  ماکحا  ییادتبا و  دیلقت  دیلقت ، عجرم  باختنا  یگنوگچ  دهتجم ، تخانش  ِیعرـش  ياههار 

. تسا يرورض  نآ  ماکحا  هب  لمع  يریگارف و 

لاوما ریهطت  سمخ و  ماکحا 

دروم جـح  هک  نیا  رب  هوالع  هنرگو  دوش  هدافتـسا  رفـس  نیا  رد  لالح  لام  زا  دـیاب  تدابع  نیا  یلوبق  يارب  تسا و  تادابع  زا  یکی  جـح ،
. دوشیم زین  نآ  نالطب  بجوم  دراوم  زا  یخرب  رد  دریگیمن ، رارق  ناحبس  يادخ  لوبق 

تـسد هب  لوپ  يدزد ، تنایخ و  يراوخابر ، هار  زا  ای  مدرم  ندز  لوگ  هلماعم و  رد  شغ  هار  زا  هک  یـسک  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاـب  ماـما 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ   (1) دریذپیمن ». ار  وا  لامعا  زگره  دنوادخ  دور ، هکم  هب  نآ ، اب  ای  دهد ، هقدـص  ای  تاکز  ناونع  هب  ار  نآ  دروآ و 

ار وا  ّجح  دنوادخ  دشاب ، مارح  زا  ياهناشن  نآ  رد  هچنانچ  ددنبیم ، جح  رفس  راب  هک  یسک  : » دومرف زین  هلآ 

«. ةرمع یف  الو  ّجح  یف  الو  ۀقدص  یف  الو  ةاکز  یف  هنم  لبقی  مل  ۀقرس  وأ  ۀنایخ  وأ  ابر  وأ  لولغ  نم  ًالام  باصأ  نم  - »... 1
ص 358. قودص ، یلاما 
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19 ص :
باطخوا هب  هیبلت ، نتفگماگنه  درازگب ، جح  مارح  لام  اب  هک  یسک  : » هدش تیاور  مالـسلا  مهیلع  موصعم  همئا  زا   (1) درک .» دهاوخن  لوبق 

: دوشیم
زا نامیاه  نفک  اه و  نز  هیرهم  جح ، جراخم  هک  میتسه  ياهداوناخ  ام  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما   (2) کیَدْعَس .» َو ال  َکیََّبل  «ال 
ریخ هار  رد  هک  مهرد  رازه  زا  تسا  رتهب  جـح ، رد  ندرک  جرخ  مهرد  کـی  هک  تسا  هدـش  تیاور   (3) دوشیم ». هیهت  ناملاوما  نیرتکاپ 
هللا یلص  ربمایپ  (4) دوش . جرخ  جح  هار  رد  مهرد  رازه  رازه  هک  تسا  نآ  دننام  نداد  سمخ )  ) ماما قح  مهرد  کی  دوش و  جرخ  يرگید 

طولخم ای  مارح  وا  لام  هک  یسک  : » تسا هدومرف  هلآ  هیلع و 

« جحلا هنم  هَّللا  لبقی  مل  مارح ، مَلَع  هزاهج  یف  زّهجت و  نم  - » 1
ص 170. ج 1 ، نساحملا ،

« کیدعس يدبع و ال  کّبل  ال   » ۀیبلتلا دنع  يدون  مارح  لامب  ّجح  نم  - 2
ص 206. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

« انلاومأ روهط  نم  اننافکأ  انءاسن و  روهم  انترورص و  ّجح  تیب  لهأ  انإ  - » 3
ص 189. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

« ّجحلا یف  مهرد  فلأ  فلأ  لثم  مامإلا  یلإ  لصی  مهرد  و  هریغ ، یف  مهرد  فلأ  فلأ  نم  ریخ  ّجحلا  یف  ًامهرد  ّنأ  يور  - » 4
ص 145. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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20 ص :
شیارب هانگ  هدرک  جرخ  هک  ییاـه  لوپ  ددـع  هب  دـنکیمن و  لوبق  ار  وا  هرمع  جـح و  ندرک ، دازآ  هدـنب  هقدـص ، دـنوادخ  دـشاب ، مارح  هب 

(1) دش .» دهاوخ  وا  مّنهج  هشوت  گرم  زا  سپ  لوپ  نآ  هدنامیقاب  دوشیم و  هتشون 

جح رفس  بادآ 

نک و صلاخ  ار  دوخ  تین  رادـب و  یلاخ  یلغاش  ره  زا  ادـخ  يارب  ار  دوخ  لد  يدرک  جـح  هدارا  نوچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
زا باترب و  يور  تسا  نآ  رد  هچنآ  ایند و  زا  نک و  لّکوت  وا  رب  تالاح  مامت  رد  راذگاو و  ادخ  هب  ار  دوخ  روما  نارب و  دوخ  زا  ار  ناطیش 

یسک ندش  ایهم  دننام  وش  اّیهم  و  زاس ، اهر  مدرم  ياه  يراکهدب  قوقح و  زا  ار  دوخ  نک و  یـشوپ  مشچ  نآ ، ِیلایخ  شیاسآ  اه و  تّذل 
رد بدا  تیاعر  هک  نادب  شاب و  نآ  هررقم  تاقوا  تادابع و  بقارم  نک و  ینابرهم  ییورـشوخ و  ناهارمه  اب  درادن و  تشگزاب  دیما  هک 

لمحت تالاح و  عیمج 

« کیدعس يدبع و ال  کّبل  ال   » ۀیبلتلا دنع  يدون  مارح  لامب  ّجح  نم  - 1
ص 206. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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21 ص :
دنکیم لیاز  ار  ناهانگ  هک  صلاخ  هبوت  بآ  اب  و  تسا . جح  لامک  طرش  رفس و  نیا  همزال  تواخـس  ینابرهم و  يرابدرب و  تامیالمان و 
مالسلا هیلع  رقاب  ماما   (1) زیهرپب ». درادیمزاب  ادخ  دای  زا  ار  وت  هچنآ  زا  نکرب و  رد  ار  ینتورف  افـص و  قدـصو و  یتسار  سابل  نک ، لسغ 

: دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (2) نکم .» هاتوک  ار  تروص  رـس و  ياهوم  دعب  هب  هدعقيذ  هام  زا  یتسه ، جـح  مزاع  هچنانچ  : » دومرف
لها و ظفح  يارب  رفس  ماگنه  هب  نیشناج  نیرتهب  : » دیامرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   (3) دنک .» تیصو  دیاب  تسا  رفس  مزاع  هک  یسک  »

وت هب  ایادخ ! : » دیوگب زامن  زا  سپ  دروآ و  اجب  دوخ  هناخ  رد  نمؤم  هک  تسا  زامن  تعکر  ود  لام ، لایع و 

یلإ اـهّلک  كروـمأ  ضّوـف  و  بجاـح ، ّلـک  باـجح  لـغاش و  ّلـک  نم  کـمزع  لـبق  نم  ّلـجوّزعهَّلل  کـبلق  دّرجف  ّجـحلا  تدرأ  اذإ  - » 1
اوجری نم ال  دادعتسا  ّدعتساو  نیقولخملا ...  ۀهج  نم  کمزلت  قوقح  نم  جرخاو  قلخلاو ، ۀحارلاو  ایندلا  ّعدو  و  هیلع ...  لّکوت  و  کقلاخ ،

مث ءاخسلاو ...  ۀقفشلاو  رکشلاو  ربصلاو  لامتحإلا  بدألا و  نم  کیلع  بجی  ام  و  هَّللا ...  ضئارف  تاقوأ  عارو  ۀبحـصلا ، نسحأو  عوجرلا ،
 ...« عوشخلاو عوضخلاو  افصلاو  قدصلا  ةوسک  سبلأو  کبونذ ، نم  ۀصلاخلا  ۀبوتلا  ءامب  لسغا 

ص 47. ۀعیرشلاحابصم ،
« ةدعقلايذ یف  ّجحلا  دیرت  تنأ  كرعش و  نم  ذخأت  ال  - » 2

ص 318. ج 4 ، یفاک ،
.« صویلف ۀلحار  بکر  نم  - » 3

ص 542. ج 4 ، یفاک ،
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22 ص :
هکنیا رگم  دـهدیمن  ماجنا  ار  یلمع  نینچ  ینمؤم  چـیه  ار » مراـک  تبقاـع  مترخآ و  اـیند و  منادـنزرف و  ملاـیع و  ملها و  مدوخ و  مدرپس 

ار دوخ  نایانـشآ  ناردارب و  ترفاسم  ماـگنه  هک  تسا  قح  ناملـسم  رب  : » دـیامرف نینچمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   (1) دوش ». تباجا 
هیلع قداص  ماما   (2) دنورب ». شندید  هب  تشگرب  رفس  زا  رفاسم  یتقو  هک  تسا  قح  زین  اه  نآ  رب  دنک و  یظفاحادخ  نانآ  اب  دزاس و  هاگآ 

دنوادخ : » دومرف زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   (3) دینک ». زاغآ  یـسرکلا  ۀیآ  ندناوخ  هقدص و  نتخادرپ  اب  ار  ترفاسم  : » دومرف مالـسلا 
(4) هرمع ». جح و  رد  رگم  دیآیم  شدب  فارسا  زا  دراد و  تسود  اج  همه  ار  جراخم  رد  تعانق  يورهنایم و 

یـسفن و کعدوتـسأ  ّینإ  مهّللا  : » لوقی رفـس  یلإ  جورخلا  دارأ  اذإ  امهعکری  نیتعکر  نم  لضفأ  ۀـفالخب  هلهأ  یلع  لجر  فلختـسا  ام  - 1
لأس ام  هَّللا  هاطعأ  الإ  یلمع » ۀمتاخ  یتنامأ و  یترخآ و  يایند و  یتیّرذ و  یلام و  یلهأ و 

ص 283. ج 4 ، یفاک ،
« هوتأی نأ  مدق  اذإ  هناوخإ  یلع  ّقح  و  هناوخإ ، مّلعی  نأ  ًارفس  دارأ  اذإ  ملسملا  یلع  ّقح  - » 2

ص 174. ج 2 ، یفاک ،
« یسرکلا ۀیآ  أرقا  ۀقدصلاب و  كرفس  حتتفإ  - » 3

ص 283. ج 4 ، یفاک ،
« ةرمع وأ  ۀّجح  یف  ّالإ  فارسإلا  ضغبی  و  دصق ، ۀقفن  نم  هَّللا  یلإ  ّبحأ  ۀقفن  نم  ام  - » 4

ص 183. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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23 ص :
رئاز هک  تسا  نآ  رفـس  رد  تورم  اما  رفـس ... : رد  تورم  رـضح و  رد  تورم  تسا ؛ هنوگ  ود  رب  تّورم  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 

يدـنت و زا  دـشاب و  دروخربشوخ  ورهدـنخ و  درادـهگن و  ار  ناهارمه  زار  دـنک و  شـشخب  شناهارمه  هب  درادرب و  یلاع  ناوارف و  هشوت 
لکشم هس  داتفه و  دنوادخ  دهد ، کمک  ینمؤم  رفاسم  هب  هک  یسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ   (1) دنک ». يرود  بضغ  مشخ و 

ار وا  گرزب  يراتفرگ  دنوادخ  دـیآیم  دـنب  مدرم  ياه  سفن  هک  يزور  دـیامنیم و  فرطرب  ار  وا  ترخآ  ّمغ  ّمه و  دـنکیم و  لح  ار  وا 
هنسح وا  يارب  دنوادخ  دنک ، فرطرب  ار  هکم  هار  ياهیتحاران  اهیتخس و  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   (2) دزاسیم ». فرطرب 

: مدرک ضرع  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  : » دیوگیمعثخ لیعامسا   (3) دسیونیم .»

کنامتک و  کعم ، ناک  نمل  هلذب  هبیط و  دازلا و  ةرثکف  رفسلا  یف  یتلا  امأو  رفسلا ...  یف  ةءورمو  رضحلا  یف  ةءورم  ناتءورم ، ةءورملا  - » 1
« ّلجوّزع هَّللا  طخسی  ام  ریغ  یف  حازملا  ةرثک  و  مهاّیإ ، کتقرافم  دعب  مهّرس  موقلا  یلع 

ص 192. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
موی میظعلا  هبرک  هنع  سّفن  و  ّمهلا ، ّمغلا و  نم  ةرخآلا  ایندلا و  یف  هراجأ  و  ۀبرک ، نیعبـس  ًاثالث و  هنع  هَّللا  سّفن  ًارفاسم  ًانمؤم  ناعأ  نم  - » 2

« مهسافنأب سانلاّصغی 
ص 192. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

« ۀنسح هل  ّلجوّزع  هَّللا  بتک  ۀکم  قیرط  نع  ًيذأ  طامأ  نم  - » 3
ص 147. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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24 ص :
زا رتشیب  وت  شاداپ  : » دومرف ماما  دنتفر ! هبعک  فاوط  هب  دوخ  دندرک و  اهر  هیثاثا  يرادـهگن  تهج  ارم  مناهارمه  میدیـسر  هکم  هب  یتقو  ام 

(1) تساهنآ ».

یمومع تارکذت 

: میروآیم راوتسرهف  دننک ، هیصوت  اه  نآ  هب  تبسن  ار  نارئاز  هدرک ، هجوت  نآ  هب  نویناحور  تسا  مزال  هک  ار  یبلاطم 
. طابضنا مظن و  تیاعر  موزل  رفس و  ندوب  یعمج  - 1

. رّرقم تعاس  سأر  اههمانرب  تاسلج و  رد  روضح  - 2
. هدمآ مهارف  تیعقوم  كرد  نآ و  نیگنس  ّتیلوؤسم  ندوب و  هعیش  هب  هّجوت  - 3

. نایعیش زا  نانآ  راظتنا  تساوخرد و  هب  هّجوت  مالسلا و  مهیلع  موصعم  نایاوشیپ  تخانش  - 4
. نآ بادآ  تیاعر  موزل  ندوب و  مالسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ادخ و  نامهیم  - 5

. یمالسا قالخا  تیاعر  - 6

، مهعاتم ظفحأ  ینوکرتی  نوفوطی و  یباحـصأ  بهذ  ۀـکم  انمدـق  اذإ  انإ  مالـسلا : هیلع  هَّللادـبع  یبأل  تلق  لاق : یمعثخلا  لیعامـسا  نع  - 1
« ًارجأ مهمظعأ  تنأ  : » لاق

ص 545. ج 4 ، یفاک ،
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25 ص :
. زیمآریقحت ياه  ندزهناچ  ییوگغورد و  زا  زیهرپ  هبسک و  اب  قلخ  نسح  لوقعم و  راتفر  نتشاد  - 7

. بسانمان ریز و  سابلاب  لزنم  قاتا و  زا  جورخ  زا  زیهرپ  - 8
. یمالسا نوؤش  رگید  باجح و  تیاعر  - 9

. نادنملاس نارامیب و  هژیو  هب  نارگید  لاح  تیاعر  تناتم و  - 10
. نارگید زاین  عفر  - 11

. یعامتجا يدرف و  تشادهب  تیاعر  - 12
. ریذبت فارسا و  زا  زیهرپ  - 13

. بش ینایاپ  تولخ و  تاعاس  رد  ناوناب  نتفرن  نوریب  اهنت  - 14
. یصخش ياه  نیشام  رد  ناوناب  ندشن  راوس  اهنت  - 15

. تیعمج ماحدزا  فاوط و  لاح  رد  هژیو  هب  نآ ، زا  تبقارم  زاین و  رادقم  هب  لوپ  نتشاد  هارمه  - 16
. دیوشن نآ  تالکشم  نداد و  سپ  هب  راچان  ات  سانجا  دیرخ  رد  تقد  - 17

. رازاب نابایخ و  رد  تقو  فالتا  زا  زیهرپ  رذگدوز و  تصرف  ندرمش  تمینغ  - 18
کسانم و حیتافم ، اعد ، ياه  باتک  ندادن  تدوع  - 19

یمومع www.Ghaemiyeh.comتارکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 35 

http://www.ghaemiyeh.com


26 ص :
. نارئاز هدافتسا  تهج  يربهر  مّظعم  ماقم  هثعب  هب  اهنآ  لیوحت  ناریا و  هب  نآ  لاثما 

. هنیدم هّکم و  هب  فّرشت  قیفوت  رطاخ  هب  يرازگرکش  - 20
. رفس نیا  رد  هدش  داجیا  یحور  تالاح  يرادهگن  رد  یعس  - 21

زامن هب  طوبرم  مزال  تارکذت 

هب هسلج  ره  رد  يّدـج  هیـصوت  - 1 (1) تسا ». جـح  تسیب  زا  رتالاب  بجاو ، ِزاـمن  کـی  ماـجنا  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 
. زامن تئارق  حیحصت 

. نآ هب  شرافس  ننست و  لها  تعامج  رد  تکرش  تیمها  نایب  - 2
. تعامج زامن  ییاپرب  ماگنه  نابایخ  هچوک و  اههزاغم و  رانک  نتسشن  زا  زیهرپ  - 3

. دنتکرح رد  دجسم  يوس  هب  تعامج  زامن  رد  تکرش  يارب  تیعمج  لیس  هک  یماگنه  لزنم ، يوس  هب  ندمآ  زا  زیهرپ  - 4

« ۀّجح نیرشعنم  لضفأ  ۀضیرف  ةالص  - » 1
ص 265. ج 1 ، یفاک ، عورف 
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. تعامج زامن  ماگنه  عیقب  لباقم  رد  ندرکن  عامتجا  - 5

. لته رد  تعامج  زامن  ندرکن  رازگرب  - 6
. نارازگزامن فوفص  لباقم  رد  ددرت  زا  بانتجا  - 7

. دجاسم رد  هدجس  يارب  نآ  لاثما  ذغاک و  گنس ، نزبداب ، رهم ، نتشاذگ  زا  بانتجا  - 8
. تعامج رد  زامن  راکذا  ندناوخ  هتسهآ  - 9

. تعامج ماما  زا  رتدوز  هدجس ، عوکر و  هب  نتفر  زا  زیهرپ  - 10
. زامن مالس  زا  سپ  ریبکت  ماگنه  اه  تسد  ندرب  نییاپ  الاب و  زا  بانتجا  - 11

. نّنست لها  تعامج  رد  هتسکش  ياهزامن  ندناوخ  زا  زیهرپ  - 12
. تعامج هماقا  ماگنه  يدارف ، زامن  ندناوخ  زا  زیهرپ  - 13

. دوشیم هدناوخ  تعامج  ياهزامن  زا  دعب  ًالومعم  هک  تیم  ياهزامن  رد  تکرش  - 14
. هعمج ياههبطخ  داریا  ناذا و  ماگنه  زامنو  نآرق  ندناوخ  ای  ندرک  تبحص  زا  زیهرپ  - 15

. عیقب رانک  رد  زامن  ندناوخ  زا  زیهرپ  - 16
ناگدننک و فاوط  ریسم  رد  زامن  ندناوخ  زا  زیهرپ  - 17

زامن هب  طوبرم  مزال  www.Ghaemiyeh.comتارکذت  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 37 

http://www.ghaemiyeh.com


28 ص :
. اهنآ يارب  تمحازم  داجیا 

. نارئاز رارقتسا  زا  سپ  لته  رد  هلبق  تهج  مالعا  - 18
. زامن تاقوا  مالعا  - 19

. لحم دجاسم  هب  نانز  نتفر  موزل  مدع  - 20
: دنیامن نییبت  لیذ  لئاسم  اب  هطبار  رد  ار  نارئاز  فیاظو  اهناوراک ، مرتحم  نایناحور  نینچمه 

. دجسم ياهشرفگنس  شرف و  يور  رب  هدجس  ماکحا  نایب  - 1
. مارحلا دجسم  یبنلا و  دجسم  مابتشپ  الاب و  تاقبط  رد  تعامج  ماکحا  نایب  - 2

هفیظو ناـیب  دوـشیم و  تئارق  دـنراد  بجاو  هدجـس  هک  یتاـیآ  نآ  رد  هک  هـعمج  ياهحبـص  تعاـمج  زاـمن  دروـم  رد  نارئاز  هیجوـت  - 3
. نیمومأم

. مامتا رصق و  رد  رییخت  لئاسم  نایب  - 4
. لزنم دجسم و  رد  تعامج  تاقوا  ریغ  رد  يدارف  ياهزامن  ماکحا  نایب  - 5

. مارحلا دجسم  رد  ياهرادتسا  زامن  ماکحا  نایب  - 6
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29 ص :

هّکم

مالسلا هیلع  میهاربا  ترضح  تشذگرس 

نآ نایدورمن  تسکش . ار  اه  تب  دش و  هناخ  تب  دراو  میهاربا  ترـضح  دندوب ، هتفر  رهـش  نوریب  هب  دیع  مسارم  يارب  نایدورمن  هک  هاگنآ 
ماش و هب  دنتفرگ  میمـصت  هک  دوب  نآ  زا  سپ  دش . درـس  میهاربا  رب  دـنوادخ  رما  هب  شتآ  دـنتخادنا . شتآ  رد  هدرک ، همکاحم  ار  ترـضح 

. دننک شدیعبت  سدقملاتیب 
. دمآرد میهاربا  يرسمه  هب  نآ  زا  سپ  هک  دوب  هراس  میهاربا  ترضح  هب  ناگدنروآ  نامیا  زا  یکی 

. دندش سدقملاتیب  یهار  هراس  شرسمه  هارمه  میهاربا 
بحاص هراس  زا  یگلاس  تسیب  دص و  ات  میهاربا  نوچ  دش . ادها  هراس  هب  ناماس  نآ  نایاورنامرف  يوس  زا  رجاه  مان  هب  يزینک  هار ، نایم  رد 

. دیزگرب يرسمه  هب  ار  يو  میهاربا  دیشخب و  ترضح  نآ  هب  ار  رجاه  هراس  دشن ، دنزرف 
دش و نیگمغ  رایسب  هراس  سپ  نآ  زا  داهن . مان  لیعامسا »  » ار وا  دش و  يرسپ  بحاص  رجاه  زا  يدنچ  زا  سپ 
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31 ص :
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32 ص :
. درک هوکش  ادخ  هاگرد  هب  میهاربا  دروآیم . مهارف  ار  میهاربا  یتحاران  تابجوم  هتسویپ 

؟ اجک هب  درک : ضرع  ربب ، نوریب  تاماش  زا  ار  شردام  لیعامسا و  دش : یحو  وا  هب  ادخ  بناج  زا 
«. نما مرح   » هب دش : باطخ 

هب ار  دوخ  يابع  رجاه  دندش ، هدایپ  یتخرد  رانک  رجاه  لیعامـسا و  یتقو  درک . تیاده  هکم  هب  ار  رجاه  لیعامـسا و  دمآ و  دورف  لیئربج 
. دندیمرآ نآ  هیاس  رد  تخادنا و  تخرد  يور  نابهیاس  ناونع 

هزبس هن  بآ و  هن  تسه  یسنوم  هن  هک  يراذگیم  اهنت  ییاج  رد  ار  ام  تفگ : يو  هب  باطخ  رجاه  ددرگرب ، تساوخ  میهاربا  هک  یماگنه 
. دنکیم لح  ار  امش  لکشم  دنوادخ  تفگ : میهاربا  هایگ !؟ و 

اوُمیُِقِیل اَـنَّبَر  ِمَّرَحُْملا  َکـِْتَیب  َدـْنِع  ٍْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  ٍداَِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُتنَکْـسَأ  یِّنِإ  اَـنَّبَر  تفگو : درک  نامـسآ  بناـجهب  ار  دوـخ  تروـصسپس 
(1) َنوُرُکْشَی . ْمُهَّلََعل  ِتاَرَمَّثلا  ْنِم  ْمُْهقُزْراَو  ْمِْهَیلِإ  يِوْهَت  ِساَّنلا  ْنِم  ًةَِدْئفَأ  ْلَعْجاَف  َةاَلَّصلا 

.( دیناوخب مزمزهاچیفرعمرد  ار  تشذگرس  همادا  . ) تشگرب ماش  بناج  هب  هاگنآ 

37 میهاربا : - 1
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33 ص :

مالسلا هیلع  لیعامسا  حبذ  تشذگرس 

. دش زیربل  شدنزرف  تبحم  زا  وا  بلق  داتفا ، شناوجون  هب  ردپ  هاگن  یتقو  دمآ ، شندید  هب  شردپ  هک  دوب  هلاس  هدزیس  لیعامسا 
هک دید  باوخ  رد  میهاربا  دیـسر ، ارف  هجح  يذ  متـشه  بش  نوچ  اذل  درک ، ار  دـنزرف  ردـپ و  نیا  شیامزآ  هدارا  دـنوادخ  ماگنه  نیا  رد 

! دربیم رس  ار  شدنبلد  دنزرف 
هار رد  ار  لیعامـسا  شدنزرف  دراد  تیرومأم  دـنوادخ  بناج  زا  هک  درک  نیقی  میهاربا  دـش و  رارکت  زین  مهد  مهن و  بش  رد  باوخ  نامه 

. دنک ینابرق  وا 
میهاربا درک ، هدامآ  ار  لیعامسا  رجاه  یتقو  میورب ! ات  نک  لیعامسا  نت  رب  سابل  زیخرب و  تفگ : رجاه  هب  دش ، نابرق  دیع  زور  حبص  نوچ 

. تخاس شرطاخ  ناشیرپ  تخیگنارب و  ار  رجاه  بجعت  نخس  نیا  روایب . مه  زیت  دراک  نامسیر و  دومرف :
: تفگ تفریذپ و  رطاخ  هغدغد  نودب  لیعامسا  تفگ . لیعامسا  هب  ار  نایرج  هار ، نایم  رد  دندمآ . انم  يوس  هب  شدنزرف  اب  میهاربا 
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34 ص :
(1) َنیِِرباَّصلا . ْنِم  ُهَّللا  َءاَش  ْنِإ  ِینُدِجَتَس  ُرَمُْؤت  اَم  ْلَْعفا  َِتبَأ  اَی  ... 

.« تفای یهاوخ  ابیکش  ربص و  اب  ناگدنب  زا  ارم  هَّللا  ءاش  نا  هک  هد  ماجنا  يرومأم  هچ  ره  رب  ردپ ، يا  »
راب ره  لیعامـسا  میهاربا و  درک ، هدارا  ار  اه  نآ  ینامرفان  فارحنا و  دـش و  رهاـظ  شدـنزرف  میهاربا و  ربارب  راـب  هس  ناطیـش  هار ، ناـیم  رد 
یمر ار  ناطیـش  لـحم  ناراوـگرزب ، نآ  زا  یـسأت  هب  جاـجح  کـنیا  و  دـندنار . دوـخ  زا  ار  وا  دـندرک و  باـترپ  وا  يوـس  هب  گنـس  تفه 

. دننکیم
. دش ادخ  رما  يارجا  هدامآ  میهاربا  و  دندیسر ، هاگنابرق  هب  رسپ  ردپ و 

. دناسرن لیعامسا  هب  بیسآ  ياهرذ  یتح  غیت  دیشوک ، هچ  ره  داهن و  لیعامسا  قلح  رب  غیت  میهاربا 
(2) ٍمیِظَع . ٍْحبِِذب  ُهاَْنیَدَفَو  داد ، تراشب  یهلا  شیامزآ  رد  ار  دنزرف  ردپ و  یلوبق  دیسر و  نامسآ  زا  ییادن  هاگان  دش ، بضغ  رد  میهاربا 

.« میتخاس ادف  یگرزب  حبذ  میداتسرف و ) يدنفسوگ   ) وا رب  «و 

102 تافاص : - 1
.107 تافاص : - 2
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35 ص :

برعلا ةریزج  رد  نید 

هراشا

: تشاد جاور  يرادنید  داقتعا و  شتسرپ و  زا  ییاههنوگ  هقطنم ، نیا  زا  ياهشوگ  ره  رد  مالسا ، روهظ  زا  شیپ 
. یتسرپ باتفآ  یتسرپ و  هراتس  نوچ  تعیبط ، رهاظم  حاورا و  شتسرپ  - 1

. یتسرپ تب  - 2
ياه گنـس  زا  ياهعطق  داتفایم ، هکم  هب  ناشروبع  هاگره  دندوب و  لئاق  هبعک  يارب  ياهژیو  مارتحا  تسادق و  مدرم  هبعک ، سیـسأت  زا  سپ 

ار اـه  گنـس  مک  مک  دنتـشادیم . شایمارگ  هدرک ، ظـفح  ار  اـه  گنـس  نآ  دـندربیم و  دوـخ  هارمه  كّربـت  ناوـنع  هب  ار  مرح  اـی  هبعک 
ماگنه هک  يروط  هب  دش ؛ جیار  برعلا  ةریزج  رد  یتسرپ  تب  ناس  نیدـب  دـندروآ . رد  نوگهنوگ  ياه  تروص  اهلکـش و  هب  دندیـشارت و 

. دوب بصن  هورم  افص و  نایم  تب  اه  هد  هبعک و  لخاد  رد  تب  تصش  دصیس و  هکم  حتف 
. دندرمشیم مرتحم  ار  مرح  هبعک و  دندش ، قرفتم  مالسا  روهظ  زا  سپ  هک  دوهی ، - 3

دندوب نارجن  نایحیسم  اه  نآ  نیرت  فورعم  تیحیسم ، - 4
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36 ص :
زا هشبح ؛ ناهاشداپ  رتشیب  دنداد و  جاور  برعلا  ةریزج  رد  ار  تیحیسم  نایمور  دناوخارف . هلهابم  هب  ار  نانآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک 

. دندوب یحیسم  ههربا  هلمج 
. دندوب هقطنم  نآ  نکاس  نایناریا  رتشیب  هک  سوجم ،)  ) يرگیتشترز - 5

. فینح نید  - 6
دنتسجیم و يرازیب  اه  تب  شتسرپ  زا  دندوب و  كرش  دض  تسرپ و  اتکی  یگمه  دندوب ، میهاربا  ترـضح  نید  وریپ  هک  یناسک  هعومجم 

هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دادجا  ناردپ و  دـندروآیم . اجب  میهاربا  ترـضح  دـننامه  ار  جـح  دـندرکیم و  يرود  یلهاج  دـب  تاداع  زا 
. دندوب نید  نیا  رب  یگمه 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دادجا 

هک بالک  دنزرف  دمآرد . هعیبر  يرـسمه  هب  شرهوش  توف  زا  سپ  بالِک  رـسمه  تسا . بالِک »  » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  مجنپ  دج  * 
. دندیمان ّیَُصق »  » ار وا  دش ، رود  شناردپ  نیمزرس  زا  دیز  نوچ  دندش . لقتنم  ماش )  ) هعیبر نیمزرس  هب  شردام  هارمه  تشادمان ، دیز 

یَُصق تسا . ّیَُصق »  » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مراهچ  ّدج  نیاربانب ، * 
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37 ص :
. تشگزاب هکم  هب  دیسر ، یناوج  نس  هب  هعیبر  هناخ  رد  یتقو 

هلیبق داماد  لیعامـسا  ترـضح  دندوب و  هدرک  ترجه  راید  نیا  هب  نمی  زا  ناشناردپ  هک  دوب  مهرج  تفای  ّطلـست  هکم  رب  هک  ياهلیبق  نیلّوا 
. دندش ّطلسم  هکم  رب  دندنار و  نوریب  هکم  زا  مرح ، هبعک و  هب  یتمرح  یب  رطاخ  هب  ار  مهرج  هلیبق  هعازخ ، هلیبق  نآ  زا  سپ  دوب . مهرج 

دـناسر و تردـق  هب  هکم  رب  ار  شیرق )  ) دوـخ هلیبـق  دارفا ، زا  یخرب  يرواد  يریگرد و  گـنج و  زا  سپ  تـفرن و  ناـنآ  هطلـس  ریز  یـصق 
. دندیمان عَّمَُجم »  » ار وا  تهج  نیدب  تفرگ ؛ تسد  هب  ار  هبعک  بصانم  زا  يرایسب 

. رادلادبع فانمدبع . ياه : مانهب  دش  ینادنزرف  ياراد  وا 
. دیناسر فرش  تّزع و  هب  ار  شیرق  هک  تسا  یسک  نیتسخن  یصق  و  ّیصقدبع . يّزعلادبع .

. تفرگ تسد  هب  ار  شیرق  يرورس  شردپ ، توف  زا  سپ  وا  تسا . فانم » دبع   » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  موس  ّدج  * 
. دندوب ولقود  مهاب  يرخآ  ياتود  هک  هیما ) ینب  ّدج   ) سمش دبع  مشاه و  بلّطم ، ياه : مانهب  دش  ینادنزرف  ياراد  فانم  دبع 

زا سمشدبع ) بلّطم و  مشاه ،  ) يو نادنزرف  نایم  فانمدبع  توف  زا  سپ  تسا . مشاه »  » هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مود  ّدج  * 
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38 ص :
شیرق لیابق  نایم  نینوخ  ياه  عازن  همدقم  نیا  تفرگرد و  فالتخا  رگید  يوس  زا  رادلادبع  نادـنزرف  ینعی  شیاهومع ؛ رـسپ  وس و  کی 

. دش هدرپس  مشاه  هب  جاح  تیاقس  نارواد ، ِيروادزاسپ  هک  دیدرگ ،
ره دنورب و  نهاک  شیپ  تساوخ  دوخ  يومع  زا  اذـل  درک . تفلاخم  وا  اب  دـیزرو و  دـسح  مشاه  دوخ  يومع  هب  سمـش  دـبع  دـنزرف  هّیَما 
جح ياهزور  رد  رتش  دص  ًالوا : دـش  موکحم  مادـک  ره  هک  دـندرک  طرـش  دـنریگ و  تسد  هب  ار  روما  مامز  دـنتفرگ  رارق  دـییأت  دروم  کی 

. دور نوریب  هکم  زا  لاس  هد  موکحم  درف  ًایناث : دنک و  ینابرق 
زین شنادنزرف  رد  وا  تداسح  راثآ  تفر . ماش  هب  اذـل  دور . نوریب  هکم  زا  دـش  روبجم  هّیَما  تفرگ و  رارق  نهاک  دـییأت  دروم  مشاه  اضق  زا 

. دنتشاد ذوفن  ماش  رد  هیماینب  ساسا  نیمه  رب  دش و  رهاظ 
دوخ ناشیوخ  نایم  رد  دـیاب  لمح  عضو  ماگنه  هک  دوب  نیا  جاودزا  طیارـش  زا  یکی  درک ؛ جاودزا  برثی  رد  جرزخ  هلیبق  زا  ینز  اب  مشاـه 

. دنداهن دمحلاۀبیش »  » ار شمان  هک  دمآ  ایند  هب  وا  زا  يرسپ  دروآ و  برثی  هب  ار  وا  مشاه  نامیاز  ماگنه  اذل  دشاب .
یتسرپرس بلّطم  شردارب  تفر  ایند  زا  مشاه  نوچ 
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39 ص :
. تسا بلطم  مالغ  وا  دندرکیم  لایخ  هکم  مدرم  دروآ . هکم  هب  دوخ  هارمه  برثی  زا  ار  وا  تفرگ و  هدهعرب  ار  شاهدازردارب 

. دندیمان بلطملادبع »  » ار وا  اذل 
زا شیرق  رد  بلطملادبع  دیـسر . شیرق  يرورـس  هب  شردپ  توف  زا  سپ  يو  تسا . بلّطملادبع »  » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لوا  ّدج  * 

. دوب هدیسرن  وا  هیاپ  هب  یسک  نامز  نآ  ات  هک  يروط  هب  دوب ؛ رادروخرب  ياهژیو  تمظع  تکوش و 
: لثم دیسر . مالسا  دییأت  هب  وا  يوکین  ياه  تنس  رتشیب 

 ... نارتخد و ندرک  روگ  هب  هدنز  زا  یهن  مراحم ، اب  جاودزا  تمرح  دزد ، تسد  عطق  سمخ ، تخادرپ  رذن ، هب  يافو 
.« دنکیم روشحم  ناهاشداپ  تبیه  ناربمایپ و  يامیس  رد  تمایق  زور  ار  بلطملادبع  دنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. ثراح بهلوبا ، هزمح ، سابع ، بلاطوبا ، هَّللادبع ، زا : دنترابع  اه  نآ  نیرت  فورعم  هک  دش  ینادنزرف  ياراد  بلطملادبع 

ربمایپ ردام  ردپ و 

هَّللادبع يو ، ِیگلماح  نارود  رد  دـش . هلماح  ربمایپ  كاپ  رون  هب  هنمآ  درک . جاودزا  بهو  تنب  هنمآ  اب  یگلاس  راهچ  تسیب و  رد  هَّللادـبع 
هتفر ماش  هب  هک  یتراجت  رفس  کی  رد 
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40 ص :
. تشذگ رد  هنیدم  رد  دش و  رامیب  هار  نایم  تشگرب ، ماگنه  هب  دوب ،

. دش هدرپس  كاخ  هب  بلاطیبا  نب  یلع  دجسم  قرش  یبنلادجسم و  یبرغ  بونج  رد  و 
يزاـسزاب هعـسوت و  حرط  رد  هک  دوش  لـقتنم  یبنلادجـسم  راـنک  هب  ربق  ّلـحم  اـت  دـش  ثعاـب  هدودـحم  نآ  رد  رذـگریز  ناـبایخ  ثادـحا 

. دراد رارق  ابق » باب   » مان هب  یبنلا  دجسم  هرامش 5  ِرد  لخدم  رد  ربق  ّلحم  نونکامه  نآ  فارطا  یبنلادجسم و 
هزاجا بلطملادبع  زا  هنمآ  ربمایپ ، ِیگلاس  شـش  رد  دوب . هنمآ  شردام  بلطملادبع و  شدج  یتسرپرـس  تحت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

. دور هنیدم  هب  شماوقا  رادید  هب  نمیاّما  دمحم و  شدنزرف  هارمه  هک  تساوخ 
جنپ لـهچ و  رد  تسا  یلحم  هک  ءاوـبا ،»  » رد دـش و  راـمیب  هار  ناـیم  رد  وا  تشگزاـب . هکم  هـب  هنیدـم ، رد  تماـقا  هاـم  کـی  زا  سپ  هـنمآ 

. دش هدرپس  كاخ  هب  اجنامه  رد  تشذگرد و  هفحُج ،»  » يرتمولیک
. دنادرگرب هکم  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نمیاّما  هنمآ ، نفد  زا  سپ 

دـص و نس  رد  زین  بلطملادـبع  هک  درک  یگدـنز  بلّطملادـبع  شدـج  یتسرپرـس  تحت  لاس  ود  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  سپ ، نآ  زا 
لاس تشه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  دّمحم  ترضح  هک  ینامز  یگلاس ، تسیب 
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41 ص :
. تفرگ هدهع  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یتسرپرس  مالسلا  هیلع  یلع  نانمؤمریما ، ردپ  بلاطوبا  سپ  نآ  زا  تفای . تافو  تشاد ،

لیف باحصا  يارجام 

(1) ِلیِْفلا ....  ِباَحْصَِأب  َکُّبَر  َلَعَف  َْفیَک  يََرت  َْملَأ 
نمی تختیاپ  رد  یهوکـش  اب  ياسیلک  یـشاجن  هجوت  بلج  رطاـخ  هب  يو  دـیدرگ . نمی  ياورناـمرف  هشبح  هاـشداپ  یـشاجن  يوس  زا  ههربا 

. دش روآ  دای  یشاجن  هب  ياهمان  رد  ار  بلطم  نیا  دنک و  فرحنم  نآ  هب  هبعک  زا  ار  بارعا  هّجوت  ینیریش ، دوخ  نمض  ات  تخاس  اعنص ) )
. دیسر ههربا  هب  دادخر  نیا  ربخ  درک . یمارتحایب  اجنآ  هب  تفر و  اسیلک  هب  تفای و  یهاگآ  همان  نتم  زا  بارعا  زا  یکی 

لیف اب  درک و  هدامآ  يرکشل  اذل  دزاس ، ناریو  ار  ادخ  هناخ  دور و  هکم  هب  هک  درک  دای  دنگوس  تسا ، هکم  لها  يو  هک  تسناد  یتقو  وا  و 
. دندروخ تسکش  دنتساخرب و  هلباقم  هب  رگید  یخرب  دندش و  هارمه  وا  اب  بارعا  لیابق  زا  یخرب  دش . هکم  هناور  اه 

1 - 5 لیف : - 1
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42 ص :
ماشحا لاوما و  زا  يرادقم  نانآ  داتسرف و  هکم  فارطا  هب  تراغ  يارب  ار  نایرکشل  زا  يدادعت  دیـسر ، هکم  يرتمولیک  دنچ  هب  ههربا  یتقو 

. دندرب تراغ  هب  بلطملادبع  زا  رتش  دصکی  هلمج  زا  نایکم ؛
. دینک تمواقم  ام  ربارب  رد  هک  نیارگم  میرادن  گنج  امش  اب  ام  هک  دنک  مالعا  ات  داتسرف  هکم  هب  يدصاق  ههربا 

. میزیخیمن رب  هلباقم  هب  امش  اب  زین  ام  تفگ : خساپ  رد  زین  بلطملادبع  ینعی  هکم ؛ گرزب 
دیسرپ درک و  مارتحا  ار  يو  ههربا  داد و  رارق  ریثأت  تحت  ار  ههربا  بلطملادبع  تکوش  راقو و  تشاد  ههربا  اب  بلطملادبع  هک  يرادید  رد 

: تفگ بلطملادبع  تسیچ ؟ تاهتساوخ 
تنارتش رکف  هب  هدرک ، اـهر  ار  نید  هاـگیاپ  تفگ : بلطملادـبع  هب  باـطخ  تشاداو و  بجعت  هب  ار  ههربا  اـضاقت  نیا  هدـب . سپ  ار  منارتش 

«. ُهُعَنْمَیَس ًّابَر  ِتیَْبِلل  َّنإ  َو  ِِلبِإلا  ُّبَر  اَنَأ  : » تفگ بلطملادبع  یتسه ؟
هوک هنماد  رد  دننک و  كرت  ار  رهـش  دوخ ، تاناویح  قافتا  هب  یگمه  تساوخ  مدرم  زا  دـمآ و  هکم  هب  تفرگزاب و  ار  نارتش  بلطملادـبع 

زا درک و  نامسآ  هب  ور  تفرگ و  ار  هبعک  رد  هقلح  دمآ و  هبعک  دزن  دوخ  دندش ، جراخ  رهش  زا  مدرم  هک  نیا  زا  سپ  دنورب . هاگهانپ  هب  اه 
شدوخ هک  تساوخ  ناحبس  دنوادخ 
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43 ص :
. دنام رظتنم  تفرگ و  هانپ  هوک  هنماد  رد  زین  دوخ  هاگنآ  دنک . عفد  ار  وا  هاپس  ههربا و 

هبعک زج  هب  یتمس  ره  هب  دندرک و  يراددوخ  هبعک  يوس  هب  تکرح  زا  اه  لیف  رگید  ههربا و  لیف  دش . رداص  ههربا  يوس  زا  هلمح  روتـسد 
راقنم هب  گیر  کیو  لاـگنچ  هب  گـیر  ود  کـی  ره  هک  یناوارف  ياهوتـسرپ  اریز  دـش ؛ راـت  هریت و  نامـسآ  ناـهگان  دـندرکیم ، تکرح 

. دندرب هلمح  رکشل  هب  اه  گیر  نآ  اب  دندش و  رهاظ  ههربا  رکشل  زارف  رب  دنتشاد ،
دننام نانآ  داسجا  دندیـسر و  تکاله  هب  دـنتفرگ و  رارق  فدـه  دوب ، ناـشوزج  زین  ههربا  هک  اـهنآ ، ناـیرارف  رکـشل و  ماـمت  هلمح  نیا  رد 

. دش هدیبوک  مهرد  دیدرگ و  هل  تاناویح  راوخشن 
نیا دندروخ ، ترسح  تسکش  نیا  ببس  هب  ههربا  هاپـس  نوچ  دنیوگ  دندیـسر . تکاله  هب  رِّسَُحم » يداو   » مانب ياهقطنم  رد  لیف  باحـصا 

. تشگ روهشم  رِّسحم  هب  يداو 
ماـقم و یگرزب و  رطاـخ  هب  تسکـش  نیا  هک  دـندرکیم  لاـیخ  اـهنآ  تشاداو و  رورغ  ّربـکت و  هب  ار  شیرق  زاـجعا ، نآ  ههربا و  تـسکش 

. تسا شیرق  تلزنم 
يراب و دنب و  یب  نیا  دـندروآ . ور  يراب  دـنب و  یب  هب  یهاوخ  دوخ  نیا  زا  دنتـسنادیم و  برع  زاتمم  هقبط  ار  دوخ  سپ  نآ  زا  شیرق  اذـل 

رد قرغ  ار  هکم  ضیعبت ، داسف و 
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44 ص :
. تخاس یهابت  یگدولآ و 

رد هک  تسا ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص  مالسا  یمارگ  ربمایپ  تکرب  اب  دوجو  نآ  دهد و  نایاپ  ار  راک  هک  دیاب  یحلصم  راب ، فسا  عضو  نیا  رد 
. دمآ ایند  هب  لاس  نامه 

جیار نیمزرـس  نآ  رد  هک  ییاه  خـیرات  اذـل  تفریم ، رامـش  هب  گرزب  يراختفا  شیرق  يارب  دوب و  ریظن  مک  نامز  نآ  رد  هعقاو  نیا  نوچ 
. دش زاجح  خیرات  أدبم  لیفلا  ماع  دیدرگ و  كورتم  دوب 

هبعک يراذگمان 

؟ دندیمان هبعک »  » ار هبعک  ارچ  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 
شوگراهچ رومعملا  تیب  تسا و  رومعملا  تیب  يذاحم  نوچ  تسا  شوگراهچ  هبعک  و  تسا ، عبرم  شوگ و  راهچ  هک  نیا  يارب  : » دومرف

: تسا راهچ  تسا  راوتسا  نآ  رب  مالسا  نید  هک  یتاملک  نوچ  تسا  شوگراهچ  شرع  و  تسا ، شرع  يذاحم  نوچ  تسا ،
(1) ربکا .» هَّللا  هَّللاّالإ 4 - هلإ  ال  هَّلل 3 - دمحلا  هَّللا 2 - ناحبس  - 1

شرعلا ءاذحب  هنأل  ًاعبرم  رومعملا  تیبلا  راصو  ّعبرم ، وه  رومعملا و  تیبلا  ءاذحب  اّهنأل  ۀّعبرم  تراصو  ۀّعبرم ، اهنأل  ۀـبعک  تیّمُـس  اّمنإ  - » 1
« ربکأ هَّللاو  هَّللاّالإ ، هلإ  الو  هَّللدمحلاو ، هَّللا ، ناحبس  یه : و  عبرأ ، مالسإلا  اهیلع  ینب  یتلا  تاملکلا  نأل  ًاّعبرم  شرعلا  راصو  ّعبرم ، وه  و 

ص 124. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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45 ص :

نآ يانب  دیدجت  هبعک و  سیسأت 

هراشا

(1) ِْتیَْبلا ....  َناَکَم  َمیِهاَْربِِإل  اَنْأََّوب  ْذِإَو 
(2) ُلیِعاَمْسِإَو ....  ِْتیَْبلا  ْنِم  َدِعاَوَْقلا  ُمیِهاَْربِإ  ُعَفْرَی  ْذِإَو 

الاب ار  هبعک  ياهراوید  لیعامـساشدنزرفاب  میهارباو  داد  ناـشنمیهارباهبار  هبعک  ناکمدـنوادخهک  دـیآیمرب  نینچ  نآرق  تاـیآ  زا  هچرگ 
. داهن انب  ار  هبعک  هک  دوب  مدآ  ترضح  رفن  نیلوا  یخیرات ، ییاور و  ياهلقن  یخرب  ساسا  رب  نکیل  دندرب .

نارسپ زا  یکی  هک  نیا  ات  دیشخردیم ، هام  دیشروخ و  دننام  هک  دوب  نیمز  زا  يدیفس  هعطق  هبعک  هاگیاج  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3) دش .» رات  هریت و  هعطق  نآ  روجف ] قسف و  تهج  هب   ] تشک و ار  شردارب  مدآ 

26 ّجح : - 1
127 هرقب : - 2

« تّدوساف هبحاص  امهدحأ  مدآ  انبا  لتق  یتح  رمقلاو ، سمشلا  ءوضک  ئیضت  ءاضیب  ضرألا  نم  ةوبر  ۀبعکلا  عضوم  ناک  - » 3
.189 یفاک 4 :
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46 ص :
نآ ناکم  لیئربج  دیزاسب ، ییانب  نم  يارب  دومرف : اهنآ  هب  داتـسرف و  اّوح  مدآ و  يوس  هب  ار  لیئربج  دـنوادخ  : » هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

. دنتخاس ار  هبعک  اوح  مدآ و  ترضح  درک و  نییعت  ار 
ار نآ  حون  ترضح  هک  نیا  ات  تفر  نیب  زا  هبعک  اه  نرق  زا  سپ  دنک ...  فاوط  نآ  درِگ  رب  درک : باطخ  مدآ  ترـضح  هب  دنوادخ  سپس 

ترضح هک  نیا  زا  سپ   (1) درب ». الاب  ار  نآ  ياههیاپ  میهاربا  ترضح  هک  نیا  ات  تفر  نیب  زا  هبعک  نامز ، تشذگ  رثا  رب  زاب  درک . فاوط 
لاس رازه  راهچ  دودح  میهاربا  ترضح  يانب  رمع  درک . انب  دیدجت  ار  نآ  لیعامـسا  شدنزرف  اب  میهاربا  ترـضح  داهن ، ار  هبعک  يانب  مدآ 

. تسا
. تسا هدش  انب  دیدجت  ریمعت و  اهراب  هدوب و  وربور  يرایسب  یعیبط  ریغ  یعیبط و  ثداوح  اب  خیرات  لوط  رد  هبعک 

هبعک تسویپ و  عوقو  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یناوج  نارود  رد  هک  تسا  لیس  هلیسو  هب  هبعک  ندش  بارخ  یعیبط ، ثداوح  زا  یکی 
تسد هب  دوسألارجح  نآ ، يانب  دیدجت  زا  سپ  دش . ناریو 

هَّللا یحوأ  هاینب  املف  لقنت ، اّوح  رفحی و  مدآ  لعجف  لیئربج ، امهل  طخف  ًاءانب ، یل  اینبا  اـمهل : لاـقف  ءاّوح  مدآ و  یلإ  لـیئربج  هَّللا  ثعب  - » 1
عفر یتح  نورقلا  تخـسانت  مث  حون ، هّجح  یتح  نورقلا  تخـسانت  مث  تیب ، لوأ  اذه  سانلا و  لوأ  تنأ  هل : لیقو  هب ، فوطی  نأ  هیلإ  یلاعت 

« هنم دعاوقلا  میهاربإ 
ص 213 ج 12 ، لامعلا ، زنک 
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47 ص :
. دش بصن  دوخ  لحم  رد  تشذگیم ، ناشفیرش  رمع  زا  لاس  جنپ  یس و  نامز  نآ  رد  هک  هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  كرابم 

هیلع رب  شروش  زا  سپ  يو  داد . بیترت  ریبز  نب  هَّللادبع  ندرک  بوکرس  يارب  دیزی  رکـشل  هک  دوب  ياهلمح  یعیبط  ریغ  ثداوح  زا  یکی  و 
هکم رب  ّطلـست  زا  سپ  رَیبُز  نب  هَّللادبع  دندرک . بیرخت  ار  نآ  دندیـشک و  شتآ  هب  ار  هبعک  هلمح  نیا  رد  دوب . هدش  هدنهانپ  هبعک  هب  دـیزی 

. درک انب  دیدجت  ار  نآ 
تسد هب  رَیبُز  نب  هَّللادبع  دش و  ناریو  هبعک  زین  راب  نیا  درک و  هلمح  هکم  هب  وا  یبوکرس  يارب  یفقث  فسوی  نب  جاّجَح  هک  دیـشکن  یلوط 

مالسلا هیلع  داجس  ماما  كرابم  تسد  هب  دوسألارجح  دش و  ریمعت  يزاسزاب و  ناورم  کلملادبع  هلیسو  هب  هبعک  سپس  دش . هتـشک  جاّجَح 
. دیدرگ بصن  دوخ  ياج  رد 

. دش انب  دیدجت  مور  نیطالس  طسوت  هطمارق ، هدحالم و  شروی  زا  سپ  يرجه ، مراهچ  نرق  رد  سپس 
. تخاس ناریو  ار  هبعک  يرجه  مهدزای  نرق  رد  هک  دوب  یمیظع  لیس  زا  سپ  نآ  دوب و  ینامثع  ناطلس  طسوت  انب  دیدجت  نیرخآ 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یناوج  نارود  يزاسزاب  رد  تشادن . فقس  هبعک  دوب و  عارذ  ُهن  میهاربا  ترـضح  نارود  رد  هبعک  راوید  عافترا 
هن
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48 ص :
رد هک  دـندرک  بصن  نآ  لـخاد  فقـس  يرادـهگن  يارب  نوتـس  شـش  دـندرک و  فّقـسم  ار  نآ  دـش و  هدوزفا  نآ  عاـفترا  رب  رگید  عارذ 
رب رگید  عارذ  ُهن  ناورم  کلملادـبع  نامز  رد  تسا و  هدـش  بصن  هبعک  لخاد  نوتـس  هس  دادـعت  ریبز  نب  هَّللادـبع  طسوت  يدـعب  يزاسزاب 

. دش هدوزفا  نآ  عافترا 
. تسا رتم   13 دودح 5 / ینعی  عارذ ؛ تفه  تسیب و  رضاح  لاح  رد  هبعک  راوید  عافترا 

هبعک هب  رظن  تلیضف 

تـسیب تسا ، ادخ  هناخ  فارطا  رد  هک  دنوادخ  تمحر  تسیب  دص و  زا  اریز  دـیرگنب ؛ دایز  هبعک  هب  : » دـیامرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
نینچمه  (2) تسا ». تدابع  هبعک  هب  ندرک  هاگن  : » تسا هدومرف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) تسا ». هبعک  هب  ناگدننکهاگن  يارب  تمحر 

هتشون هنسح  وا  يارب  هراومه  تسا ، هتخود  رظن  هبعک  هب  صخش  هک  یماگنه  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

« نیرظانلل نورشع  و  مارحلا ...  هتیب  دنع  ۀمحر  نیرشعو  ةأم  هَّللنإف  هَّللا ، تیب  یلإ  رظنلا  اورثکأ  - » 1
ص 144. ج 1 ، نساحم ،

 ...« ةدابع ۀبعکلا  یلإ  رظنلا  - » 2
ص 240. ج 4 ، یفاک ،
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49 ص :
(1) درادرب ». هبعک  زا  مشچ  هک  نیا  ات  ددرگیم  كاپ  شناهانگ  دوشیم و 

جح مسارم  ییاپرب  روتسد 

هراشا

دنرب و نایاپ  هب  ار  دوخ  تیرومأم  دنزاسب و  ار  هبعک  دندش  رومأم  شدنزرف  میهاربا و  ترضح  هک  هاگنآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
ترضح نآ  توعد  دندوب ، ناشناردپ  بلص  رد  هک  ییاه  نآ  یتح  مدرم ، زا  یخرب  داد ، رـس  جح  يادن  میهاربا  دش ، اپ  هب  هبعک  نامتخاس 

هتفگ کیّبل  راب  جنپ  هک  یـسک  دنکیم و  ادیپ  جح  هب  فّرـشت  قیفوت  هبترم  هد  دـشاب ، هتفگ  کیّبل  راب  هد  هک  یـسک  سپ  دـنتفگ . کیّبل  ار 
قفوم دشاب  هتفگن  کیّبل  هک  یـسک  دوریم و  جح  هب  رادقم  نامه  هب  دشاب  هتفگ  کیّبل  رتشیب  هک  یـسک  دوریم و  جح  هب  هبترم  جنپ  دشاب 

(2) دوشیمن ». جح  ماجنا  هب 

« اهنع ِهِرَصَِبب  فرصنی  یتح  ۀئیس  هنع  یحمت  ۀنسح و  هل  بتکت  لزی  مل  ۀبعکلا  یلإ  رظن  نم  - » 1
ص 240. ج 4 ، یفاک ،

 ... کّیبل لاجرلا : بالـصأ  یف  سانلا  یّبلف  جـحلا ...  مّله  جـحلا  مّله  يدان  ّمث  هءانب ...  ّمت  تیبلا و  ءاـنبب  لیعامـسإ  میهاربإ و  رما  اّـمل  - » 2
« ّجحی مل  ّبلی  مل  نم  و  کلذ ...  ددعبف  کلذ  نم  رثکأ  یّبل  نم  و  ًاسمخ ، ّجحی  ًاسمخ  یّبل  نمو  ًارشع ، ّجحی  ًارشع  یّبل  نمف 

ص 206. ج 4 ، یفاک ،
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50 ص :
هب ار  مدرم  ات  داد  تیرومأم  وا  هب  دنوادخ  دش ، غراف  هبعک  نتخاس  زا  میهاربا  ترضح  هک  هاگنآ  : » دومرف نینچمه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 
رب میهاربا  نم . زا  ندناسر  وت و  زا  نداد  ادن  ناوخب ، دومرف : دنوادخ  دسریمن . نایناهج  هب  میادـص  درک : ضرع  میهاربا  دـناوخب . ارف  جـح 
هب ار  مدرم  ترـضح  نآ  دش و  رتدنلب  اه  هوک  زا  ماقم  عافترا  دـنوادخ  رما  هب  تفر ، الاب  دوب - هبعک  راوید  رانک  رد  نامز  نآ  رد  هک  ماقم -

کیّبل دندینش و  ار  ترضح  نآ  توعد  دندوب  ناردام  مکش  ناردپ و  بلـص  رد  یتح  ملاع  طاقن  یـصقا  رد  هک  نانآ  سپ  دناوخارف ، ّجح 
. دندوب نمی  یلاها  زا  مهرج  هلیبق  دندرک  تباجا  ار  میهاربا  ترضح  توعد  هک  یهورگ  نیلوا   (1) دنتفگ ».

ترجه مهد  لاس  رد  یمالسا  ّجح  ییاپرب  روتسد  و 

ناذألا و کیلع  نّذأ ، هَّللا : لاقف  یتوص ، غلبی  ام  ّبراـی  لاـقف : ّجـحلاب ، ساـنلا  یف  نّذؤی  نأ  هَّللا  هرمأ  تیبلا ، ءاـنب  نم  میهاربإ  غرف  اّـمل  - » 1
بتک سانلا  اهیأ  يدانف ...  لابجلا ، نم  لوطأ  ناک  یتح  ماـقملا  هب  عفتراـف  تیبلاـب - قصلم  ذـئموی  وه  و  ماـقملا - یلع  عفتراو  غـالبلا  ّیلع 

نم بارتـلا  عـطقنم  یلإ  برغملا  قرـشملا و  نیب  نم  عبـسلا و  روـحبلا  تحت  نم  هوباـجأف  مّکبر ، اوبیجأـف  قیتـعلا  تیبـلا  یلإ  ّجـحلا  مکیلع 
 ...« ۀیبلتلاب ءاسنلا  ماحرأ  نم  لاجرلا و  بالصأ  نم  و  اهّلک ، ضرألا  فارطأ 

ص 58. ج 2 ، یمق ، ریسفت 
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51 ص :
: دش لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  یحو  هتشرف  طسوت 

ٍقیِمَع (1). ٍّجَف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماَض  ِّلُک  یَلَعَو  ًالاَجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأَو 

مرح هدودحم 

رگیدکی رانک  ياهمیخ  رد  ار  اه  نآ  دروآ و  نییاپ  هورم  هوک  زا  ار  اوح  افـص و  هوک  زا  ار  مدآ  لیئربج  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
رون عاعـش  رادـقم  دـنوادخ  دـش . نشور  هکم  فارطا  اـه و  هوک  نآ ، رون  وترپ  زا  هک  دوب  زمرق  توقاـی  زا  ياهخاـش  همیخ  دوـمع  داد . رارق 

. دشابیم مرح  ِیلعف  هدودحم  نآ  داد و  رارق  مرح  ار  توقای 
«(2) .« دندوب یتشهب  تادوجوم  زا  اه  نآ  هک  اریز  تسا ؛ دومع  همیخ و  مارتحا  هب  هدودحم  نیا  تمرح 

27 جح : - 1
هرون ءاضأف  رمحأ ، توقای  بیضق  ۀمیخلا  دومع  ناکو  ۀمیخلا ، یف  امهنیب  عمجو  ةورملا  نم  ءاّوح  لزنأو  افـصلا  نم  مدآ  لیئربج  لزنأ  - » 2

نم ّنهنأل  دومعلاو  ۀـمیخلا  ۀـمرحل  مویلا ...  مرحلا  عضاوم  وهف  ًامرح ، هَّللا  هلعجف  دومعلا  ءوض  ّدـتما  املکو  اهلوح ، امو  ۀـکم  لابج  هءوضو 
« ۀّنجلا

ص 196. ج 4 ، یفاک ،

مرح www.Ghaemiyeh.comهدودحم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 61 

http://www.ghaemiyeh.com


52 ص :
: دومرف ترضح  تسا ؟ رتکیدزن  یخرب  رترود و  هبعک  هب  تبسن  مرح  طاقن  زا  یخرب  ارچ  دندیسرپ : مالسلا  هیلع  اضر  ماما  زا 

هاـگنآ درک ، تیاکـش  ادـخ  هب  ییاـهنت  تشحو  زا  مدآ  دروآ . دورف  سیَبـُقوبا  هوـک  رب  ار  وا  دـنار ، تشهب  زا  ار  مدآ  دـنوادخ  هـک  هاـگنآ  »
درک نشور  ار  یصخشم  هقطنم  توقای  رون  درک . فاوط  نآ  درگ  مدآ  داهن و  هبعک  لحم  رد  ار  نآ  درک و  لزان  ار  يزمرق  توقای  دنوادخ 

(1) داد ». رارق  مرح  ار  هدودحم  نآ  دنوادخ  و 

مرح تلیضف 

هنهرب ياپ  اب  درک و  لسغ  دش و  هدایپ  بکرم  زا  ماما  میدیسر  مرح  هب  یتقو  مدوب ، مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هارمه  دیوگیم : ِبلغَت  نب  نابا 
زا هانگ  رازه  دص  دنوادخ  دوش ، مرح  دراو  هنهرب  ياپ  اب  ادخ  يارب  عضاوت  يور  زا  سک  ره  : » دومرف دش و  مرح  دراو 

مدآ طبها  اّمل  لجوّزع  هَّللا  نإ  : » لاق ضعب ؟ نم  دعبأ  اهضعب  ضعب و  نم  برقأ  اهـضعب  راص  فیک  مرحلا ، نع  اضرلا  نسحلاوبا  لئـس  - » 1
ناکف تیبلا  عضوم  یف  اهعضوف  ءارمح  ۀتوقای  هیلإ  لجوّزع  هَّللا  طبهأف  ۀشحولا ...  لجوّزع  ّهبر  یلإ  اکـشف  سیبق ، یبأ  یلع  طبها  ۀنجلا  نم 

« ًامرح هَّللا  هلعجف  مالعألا  عضوم  غلبی  اهءوض  ناک  مدآ و  اهب  فوطی 
ص 195 ج 4 ، یفاک ،
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53 ص :
رد  (1) دروآرب ». ار  وا  تجاح  رازه  دـص  دـیازفیب و  وا  تاـجرد  رب  هجرد  رازه  دـص  دـسیونب و  وا  يارب  هنـسح  رازه  دـص  دـنک و  وحم  وا 

بیقعت زا  دربب  هانپ  مرح  هب  هک  یـسک  تسا . مارح  مرُحم  ریغ  مرُحم و  رب  ناهایگ  ندـنک  تاناویح و  راکـش  زواـجت ، گـنج و  مرح  هقطنم 
. دنناما نما و  رد  هقطنم  نیا  رد  تاقولخم  مامت  تسا و  نوصم 

هکم تلیضف 

داجس ماما   (2) ادخ ». هار  رد  تسا  هرـصب  هفوک و  تایلام  قافنا  لداعم  هکم  رد  هَّللا  ناحبـس  کی  نتفگ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما 
دنک و ترایز  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ادخلوسر  هک  نیا  رگم  دریمیمن  دنک ، متخ  ار  نآرق  هکم  رد  هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع 

مرحلا لخد  مث  هیدـیب ، هیلعن  ذـخأ  لستغا و  لزن و  مرحلا  یلإ  یهتنا  اّملف  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبأ  عم  تنک  لاق : بلغت ، نب  نابأ  نع  - » 1
ینب و  ۀنسح ، فلأ  ةأم  هل  بتک  و  ۀئیس ، فلأ  ةأم  هنع  هَّللا  یحم  ّلجوّزعهَّلل  ًاعضاوت  تعنص  ینتیأر  ام  لثم  عنص  نم  نابأ  ای  : » لاقف ًایفاح ... 

« ۀجاح فلأ  ةأم  هل  یضقو  ۀجرد ، فلأ  ةأم  هل 
ص 112. ج 5 ، بیذهت ،

« ّلجوّزع هَّللا  لیبس  یف  قفنی  نیقارعلا  جارخ  لدعت  ۀّکمب  ۀحیبست  - » 2
ص 146. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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54 ص :
هکم ریغ  رد  رادهزور  نوچمه  هکم  رد  هدنروخ  اذغ  : » دومرف نینچمه  مالـسلا  هیلع  داجـس  ترـضح   (1) دـنیبب ». تشهب  رد  ار  شهاگیاج 

رد هدننک  هدجس  : » دومرف هک  هدش  لقن  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا   (2) دربیم ». رس  هب  ادخ  تدابع  رد  دوریم  هار  هکم  رد  هک  یسک  تسا و 
دزن نیمز  هطقن  نیرت  بوبحم  : » دومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (3) تسا ». ناطلغ  دوخ  نوخ  رد  ادخ  هاررد  هک  تسا  یسکدننام  هکم 

زا رتبوبحم  یتخرد  چیه  هکم ، گنـس  زا  رتبوبحم  یگنـس  چیه  هکمكاخ ، زا  رتبوبحم  یکاخ  چیه  دنوادخ  دزن  رد  تسا . هکم  ادخ 
(4) تسین ». ادخ  دزن  هکم  بآ  زا  رت  بوبحم  یبآ  چیه  هکم و  ياه  هوک  زا  رتبوبحم  یهوک  چیه  هکم ، تخرد 

« ۀنجلا یف  هلزنم  يری  هَّللالوسر و  يری  یتح  تمی  مل  ۀکمب  نآرقلا  متخ  نم  - » 1
ص 146. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

« ّلجوّزع هَّللا  ةدابع  یف  ۀّکمب  یشاملا  و  اهاوسام ، یف  مئاصلاک  ۀّکمب  معاطلا  - » 2
ص 146. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

« هَّللا لیبس  یف  همدب  طّحشتملاک  ۀکمب  دجاسلا  - » 3
ص 147. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

الو اهرجح ، نم  لجوّزع  هَّللا  یلإ  ّبحأ  رجح  الو  اـهتبرت ، نم  لـجوّزع  هَّللا  یلإ  ّبحأ  ۀـبرتام  و  ۀـکم ، یلاـعت  هَّللا  یلإ  ضرـألا  ّبحأ  - » 4
« اهءام نم  ّلجوّزع  هَّللا  یلإ  ّبحأ  ءام  و ال  اهلابج ، نم  لجوّزع  هَّللا  یلإ  ّبحأ  لابج  الو  اهرجش ، نم  لجوّزع  هَّللا  یلإ  ّبحأ  رجش 

ص 157. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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55 ص :
دـص اب  ربارب  هکم  رد  زامن  کی  تسا . ناـنمؤمریما  مرح  ادـخ و  لوسر  مرح  ادـخ و  مرح  هکم  : » دومرف نینچمه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما 

زا هک  یسک  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زین  (1) و  تسا ». مهرد  رازه  دـص  اب  ربارب  نآ ، هار  رد  ندرک  جرخ  مهرد  کی  زامن و  رازه 
(2) دوشیم ». کیدزن  یهلا  باذع  هب  ددرگیم و  هاتوک  شرمع  دشاب ، هتشادن  ار  هکم  هب  تعجارم  دصق  رگید  دوش و  جراخ  هکم 

مارحلا دجسم  خیرات 

هلـصاف اب  هبعک  مارتحا  هب  نامز  نآ  ات  هک  ار ، دوخ  ياههناخ  مدرم  داد  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  مراـهچ  ّدـج  بـالِک  نب  ّیَُـصق 
هبعک فارطا  هب  اذـل  دنـشاب ، ناما  رد  نانمـشد  موجه  زا  هبعک  تمرح  هب  اـت  دـننک  لـقتنم  هبعک  فارطا  هب  دـندوب ، هتخاـس  هبعک  زا  يداـیز 

فاوط يارب  هبعک  فارطا  ياضف  زا  يرادقم  دندمآ و 

« مهرد فلأ  ةأمب  اهیف  مهردلاو  ةالص  فلأ  ةأمب  اهیف  ةالصلا  نینمؤملاریمأ ، مرح  هلوسر و  مرح  هَّللا و  مرح  ۀکم  - » 1
ص 586. ج 4 ، یفاک ،

« هباذع اند  هلجأ و  برتقا  دقف  اهیلإ  دوعلا  دیریال  وه  ۀّکم و  نم  جرخ  نم  - » 2
ص 270 ج 4 ، یفاک ،

مارحلا دجسم  www.Ghaemiyeh.comخیرات  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 65 

http://www.ghaemiyeh.com


56 ص :
. تساهدوب ّعبرم  رتمرازه  ود  دودح  نآ  تحاسم  هکدنام  یقاب 

فارطا ياضف  دش و  بیرخت  يرادیرخ و  هبعک  فارطا  ياههناخ  يو  روتسد  هب  اّما  دوب ، هنوگ  نیدب  باطخ  نبرمع  نامز  ات  تیعـضو  نیا 
َیلِإ ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  ْنِم  اًْلَیل  ِهِدـْبَِعب  يَرْـسَأ  يِذَّلا  َناَْحبُـس  هیآ : نآرق و  لوزن  ناـمز  اـت  هک  مارحلادجـسم ، يارب  درک و  ادـیپ  هعـسوت  هبعک 

(1) یَْصقَْألا ...  ِدِجْسَْملا 
. دش هدیشک  يراوید  دوبن ، مارحلادجسم  زا  یمان 

. دیسر ّعبرم  رتم  دصشش  رازه و  هس  دودح  هب  مارحلادجسم  تحاسم  نامز  نآ  رد 
فارطا رد  تفای و  هعـسوت  مارحلادجـسم  دـیدرگ و  بیرخت  روز  هب  ای  دـش و  هدـیرخ  فارطا  رد  يرگید  ياـههناخ  موس  هفیلخ  ناـمز  رد 

. دیدرگ انب  ییاه  نابهیاس  اه و  قاور  دجسم 
. تفرگ تروص  راب  نیدنچ  زین  رگید  يافلخ  نامز  رد  مارحلادجسم  هعسوت 

. تسا هدوب  عبرم  رتم  رازه  یس  دوعس ، لآ  زیزعلا  دبع  کلم  نارود  ات  نایسابع  نارود  زا  دجسم  تحاسم 
طّسوت ریخا  هعسوت  زا  لبق  اتو  دش  هدوزفا  نآ  تحاسمرب  عبرم  رتم  رازه  یس  دص و  دودح  زیزعلادبع  کلم  نارود  رد 

1 ءارسا : - 1
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57 ص :
. دیسر عبرم  رتم  رازه  تصش  دص و  دودح  هب  دهف ، کلم 

تسیود مارحلادجسم  تحاسم  رضاح  لاح  رد  دوزفا و  نآ  تحاسم  رب  رگید  عبرم  رتم  رازه  تصـش  دودح  دهف  کلم  ریخا ، ياهلاس  رد 
. تسا هتسدلگ  ُهن  ياراد  عبرم و  رتم  رازه  تسیب  و 

. تسا گرزب  کچوک و  ِرد  راهچ  دون و  ياراد  نامز  نیا  رد  هدوب و  رد  یس  ياراد  مالسا  ردص  رد  مارحلادجسم 
. تسا ّعبرم  رتم  رازه  تشه  داتشه و  دودح  رضاح  لاح  رد  مارحلادجسم  فارطا  ياهنحص  تحاسم 

. دراد ار  رازگزامن  نویلیمکی  ات  رازه  هاجنپ  دصتشه و  دودح  شیاجنگ  فارطا  ياهنحص  مارحلادجسم و 

مارحلادجسم تلیضف 

کی و  مارحلادجـسم ، زج  هب  دـجاسم ، رگید  رد  زامن  رازه  اب  تسا  ربارب  نمدجـسمردزامنکی ، : » تساهدومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
(1) نم ». دجسم  رد  زامن  رازه  اب  تساربارب  مارحلادجسم  رد  زامن 

« يدجسم یف  ةالص  فلأ  لدعت  مارحلادجسملا  یف  ةالصلا  ّنإف  مارحلادجسملاّالإ ، هریغ  یف  ةالص  فلأک  يدجسم  یف  ةالصلا  - » 1
ص 147. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 
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58 ص :
دجـسم سدقملاتیب و  دجـسم  یبنلادجـسم ، مارحلادجـسم ، تسا : تشهب  ياه  غاب  زا  ایند  رد  هطقن  راهچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ماما 

هدناوخ و نونکات  هک  ار  ییاهزامندنوادخ  دناوخب ، مارحلادجسم  رد  زامن  کی  هک  یسک  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) هفوک ».
هیلع قداص  ماما   (2) تسا ». زامن  رازه  دصکی  لداعم  مارحلادجـسم  رد  زامن  دنکیم و  لوبق  دناوخ ، دهاوخ  رمع  رخآ  ات  هک  ار  ییاهزامن 
لهچ ناگدننک و  فاوط  يارب  تمحر  تصـش  تسا ؛ هبعک  فارطا  رد  دنوادخ  تمحر  تسیب  دص و  انامه  : » دـیامرفیم نینچمه  مالـسلا 

(3) دننکیم ». هاگن  هبعک  هب  هک  تسا  یناسک  يارب  تمحر  تسیب  نارازگزامن و  يارب  تمحر 

« ۀفوکلادجسم سدقملاتیب و  دجسم  لوسرلا و  دجسم  مارحلا و  دجسملا  ایندلا : یف  ۀنجلا  روصق  نم  ۀعبرأ  - » 1
ص 379. یسوط ، یلاما 

اهیف ةالصلا  و  تومی ، نأ  یلإ  اهیّلصی  ةالص  ّلک  اهاّلص و  ةالص  ّلک  هنم  ّلجوّزع  هَّللا  لبق  ةدحاو ، ةالص  مارحلادجسملا  یف  یّلص  ْنَم  - » 2
« ةالص فلأ  ةأمب 

ص 135. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
« نیرظانلل نورشع  نیّلصملل و  نوعبرأو  نیفئاطلل  نوتس  اهنم  ۀمحر ، ةأم  نیرشع و  ۀبعکلا  لوح  ّلجوّزعهَّلل  نإ  - » 3

ص 134. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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59 ص :

مارحلادجسم هبعک و  فلتخم  ياهتمسق 

هبعک ناکرا 

: زا دنترابع  هبعک  ناکرا 
. تسا هدش  بصن  دوسألارجح  نکر  نآ  رد  نوچ  رَجَح » نکر   » ای دَوسا » نکر  - » 1

. تسا قارع  تمس  هب  نوچ  یقارع ،» نکر  - » 2
. تسا برغم  ماش و  تمس  هب  نوچ  یبرغ ،» نکر   » ای یماش » نکر  - » 3

. تسا نمی  تمس  هب  نوچ  ینامی » نکر  - » 4

دوسألارجح

یلو دوب ، رتدیفس  ذغاک  زا  هک  یلاح  رد  درپس  میهاربا  ترضح  هب  ار  دوسألارجح  دنوادخ  : » دیامرفیم مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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60 ص :
لوغـشم شدنزرف  میهاربا و  ترـضح  دـنوادخ  رما  هب  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) دـش ». هایـس  مدآ  نادـنزرف  ناهانگ  رثا  رب 

. تسا نم  دزن  یتناما  وت  يارب  دـش : باطخ  میهاربا  هب  سیبقوبا  هوک  بناج  زا  دندیـسر  دوسـألارجح  لـحم  هب  نوچ  دـندش ، هبعک  نتخاـس 
: دومرف نینچمه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (2) درک ». بصن  نآ ) یلعف  ناکم   ) دوخ ياج  رد  تفرگ و  سیبقوبا  زا  ار  دوسألارجح  ترـضح 

یلبِـش يدرک »؟ هحفاصم  دوسألارجح  اب  اـیآ  : » دومرف یلبِـش  هب  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما   (3) تسا ». یتـشهب  تادوجوم  زا  دوسـألارجح  »
اب هک  یـسک  هآ ! هآ ، : » دومرف سپـس  دوش . ادج  شندـب  زا  حور  دوب  کیدزن  هک  يروط  هب  دز  ياهحیـص  درک و  هلان  ترـضح  یلب ، تفگ :

(4) دشاب »! هدرک  هحفاصم  ادخ  اب  هک  تسا  نآ  دننام  دنک  هحفاصم  دوسألارجح 

« مدآ ینب  ایاطخ  نم  ّدوساف  سیطارقلا ، نم  ًاضایب  ّدشأ  ناک  و  ضیبألا ، رجحلا  میهاربإ  عدوتسا  هَّللا  نإ  - » 1
ص 59. ج 1 ، یشایع ، ریسفت 

سیبـقوبا يداـنف  رَجَحلا ، عـضوم  یلإ  یهتنا  یّتـح  تیبـلا ...  لیعامـسإ  میهاربإ و  ینَبَف  ۀـبعکلا ...  ءاـنبب  مـیهاربإ  رمأ  ّلـجوّزع  هَّللا  ّنإ  - » 2
« ُهَعِضْوَم هعضوف  رجحلا  هاطعأف  ۀعیدو ، يدنع  کل  نإ  میهاربإ :

ص 205. ج 4 ، یفاک ،
« ۀنجلا نم  رجحلا  - » 3

ص 184. ج 4 ، یفاک ،
166 لئاسولا 10 : كردتسم  - 4
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61 ص :
شیب یگنس  وت  مینادیم  ام  مسق  ادخ  هب  رجح  يا  تفگ : دمآ و  دوسألارجح  کیدزن  باطخ  نبرمع  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  زاب 

ار وت  مه  ام  اذل  تشادیم  تسود  ار  وت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  میاهدـید  ام  هک  نیا  زج  یناسریم ، عفن  هن  ینزیم و  ررـض  هن  یتسین ،
زور گنس  نیا  مسق  ادخ  هب  ینزیم ! هک  تسا  یفرح  هچ  نیا  باطخ ، رسپ  يا  دومرف : وا  هب  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  میرادیم . تسود 

گنـس نیا  تسا و  هدرک  افو  شدـهع  هب  هک  یـسک  يارب  دـهدیم  تداهـش  دـشابیم و  بل  ود  نابز و  ياراد  وا  دوشیم ، ثوعبم  تماـیق 
دوسـألارجح : » تفگ مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زین  (1) و  دـننکیم ». تعیب  ادـخ  اـب  نآ  هلیـسو  هب  مدرم  نیمز ، رد  تـسا  دـنوادخ  تـسد 

وا دنوادخ  اذل  دوب ، هدنروآ  نامیا  نیلوا  وا  تفرگ ، نامیپ  اههتشرف  زا  دنوادخ  هک  نیمه  تسا ، هدوب  یهلا  گرزب  ياههتشرف  زا  ياهتـشرف 
زا هک  ار  ینامیپ  تفرگ و  شقلخ  مامت  رب  نیما  ار 

نحنف کّبحی  هَّللا  لوسر  انیأرّالإ  عفنت  الو  ّرـضتال  رجح  کنأ  ملعنل  انإ  رجح  ای  هَّللاو  لاقف : دوسـألا ، رجحلا  یلع  باـطخلا  نب  رمع  ّرم  - » 1
وهو هافاو ، نمل  دهـشیف  ناتفـشو  ناسل  هلو  ۀـمایقلا  موی  هَّللا  هّنثعبیل  هَّللاوف  باطخلا ، نبای  فیک  مالـسلا  هیلع  نینمؤملاریما  هل  لاقف  کـّبحن ،

 ...« هقلخ اهب  عیابی  هضرأ  یف  هَّللا  نیمی 
ص 426. ج 2 ، عیارشلاللع ،
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62 ص :
(1) دننک ». نامیپ  دهع و  دیدجت  دنوش و  رـضاح  وا  دزن  هلاس  همه  هک  تساوخ  مدرم  زا  دراذگ و  تناما  هب  وا  دزن  تفرگ  ناگدیرفآ  ریاس 

. دراد رارق  ياهرقن  باق  کیرد  دناهدش و  لصتم  رگیدکی  هب  يزلف  ياه  تسباب  هکتساهکت  هاجنپ  هب  کیدزن  گنس  نیا 
زا یخرب  تسا ؛ هدـیدرگ  بصن  دوخ  ياج  رد  ًاددـجم  هدـش و  وربور  یعیبط  ریغ  یعیبط و  ثداوح  اـب  دوسـألارجح  راـب  نیدـنچ  نونکاـت 

: زا دنترابع  ثداوح 
لیابق نایم  دوسألارجح  بصن  يارب  انب  دیدجت  زا  سپ  دـش ، بارخ  لیـس  هطـساو  هب  هبعک  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تثعب  زا  لبق  - 1

یلص ادخربمایپ   ) دّمحم اضق  زا  دنک ، يرواد  دوشیم  مارحلادجسم  دراو  هک  یسک  نیلوا  دش  رارق  دمآ و  دوجو  هب  فالتخا  هکم  فلتخم 
ار گنس  دندروآ و  ییابع  دومرف : دش و  مارحلادجسم  دراو  دوب ، هلاس  جنپ  یس و  یناوج  نامز  نآ  رد  هک  هلآ ) هیلع و  هللا 

، کلملا کلذ  ّرقأو  هب  نمآ  نم  لوأ  ناک  قاثیملا ، ۀـکئالملا  نم  هَّللا  ذـخأ  اّملف  هَّللادـنع ، ۀـکئالملا  ءاـمظع  نم  ًاـکلم  ناـک  رجحلا ] - » ] 1
دهعلا قاثیملاب و  رارقإلا  ۀنـس  ّلک  یف  هدنع  اودّدجی  نأ  قلخلا  دبعتـساو  هدـنع ، هعدوأو  قاثیملا  همقلأف  هقلخ ، عیمج  یلع  ًانیمأ  هَّللاهذـّختاف 

 ...« مهیلع ّلجوّزع  هَّللا  ذخأ  يذلا 
ص 185. ج 4 ، یفاک ،
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63 ص :
رارق شیاج  رد  تشادرب و  ار  گنـس  ترـضح  دوخ  دـندروآ و  نآ  بصنلحم  هب  هتفرگار ، ابع  هشوگ  هلیبق  ره  ناـگرزب  داـهن و  نآ  ناـیم 

. داد
، دوب هدش  هدنهانپ  هبعک  هب  هک  يو ، بوکرـس  يارب  دیزی  روتـسد  هب  يرکـشل  دیزی ، تموکح  نامز  رد  رَیبُز  نب  هَّللادبع  شروش  یپ  رد  - 2

. دش ریمعت  رَیبُز  نب  هَّللادبع  دوخ  طسوت  هک  درک  بیرخت  دیشک و  شتآ  هب  ار  هبعک  درک و  هلمح 
دـش و يزاـسزاب  ناورم  کلملادـبع  روتـسد  هب  هک  ریبز ، نب  هَّللادـبع  ندـش  هتـشک  هکم و  هب  یفقث  فـسوی  نب  جاّـجَح  هـلمح  زا  سپ  - 3

. دش بصن  دوخ  ياج  رد  مالسلا  هیلع  داجس  ماما  تسد  هب  دوسألارجح 
ناریو ار  ادـخ  هناـخ  دـندرب و  شروی  هکم  هب  دـندوب ، هیلیعامـسا  ياـههقرف  زا  یکی  هک  هطمارق ، هدـحالم و  زا  یخرب  موس  نرق  زا  سپ  - 4

هیلع يدـهم  ترـضح  طسوت  دـش ، هدـنادرگزاب  دوسألارجح  هک  یماگنه  دـندرب . دوخ  اـب  دـندنک و  دوخ  ياـج  زا  ار  دوسـألارجح  هدرک ،
(1) دیدرگ . بصن  دوخ  ياج  رد  مالسلا 

ح 18 ص 475 ، ج 1 ، حئارجلاو : جئارخلا  دیآیم . تسد  هب  هدرک  لقن  هیولوق  نبا  هک  یتیاور  زا  بلطم  نیا  - 1
ح 26 ص 226 ، ج 99 ، راونالا : راحب 
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64 ص :

مَزَتْلُم

هراشا

رـس و مالـسلا  مهیلع  راهطا  همئا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نینچمه  مدرم و  نوچ  و  دنیوگیم . مزتلم  ار  هبعک  ِرد  ات  دوسا  نکر  هلـصاف 
مالـسلا هیلع  یلع  ماما   (1) دـنمانیم . مزتلم »  » ار اجنآ  اذـل  دـندرکیم ، اعد  دندنابـسچیم و  ناـکم  نیا  هب  ار  هنیـس  اـه و  تسد  تروص و 

ار وا  هک  تسا  دنوادخ  رب  دـنک ، شزرمآ  بلط  دـنوادخ  زا  درمـشرب و  ار  نآ  دـنک و  رارقا  دوخ  هانگ  هب  ناکم  نیا  رد  هک  یـسک  : » دومرف
بلط رارقا و  شناـهانگ  هب  دوخ  يادـخ  دزن  ياهدـنب  چـیه  هک  تسا  یناـکم  اـج  نیا  : » دوـمرف مه  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  (2) دشخبب ».

«(3) .« دزرمآیم ار  وا  دنوادخ  هکنیا  رگم  دنکیمن  ترفغم 
فاوط مدآ  ترضح  هک  یماگنه  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

یلإ هنوّمـضی  يأ  هنوـقنتعی  ساـنلا  ّنـأل  مزتـلملا ، دوسـالا  رجحلاو  ۀـبعکلا  باـب  نیب  اـمل  لاـقی  هـنمو  مزتـلم ، وـهف  هـتقنتعا  يأ  هتمزتـلا  - » 1
« مهرودص

ص 245. ج 2 ، رینملا ، حابصم 
« هل هرفغی  نأ  ّلجوّزع  هَّللا  یلع  ًاقح  ناک  هنم  هَّللارفغتسا  هرکذ و  هّدعو و  عضوملا  کلذ  یف  هبنذب  ّرقأ  نم  - » 2

ص 617. لاصخ ،
« هل هَّللا  رفغّالإ  هَّللارفغتسا  مث  هبونذب  ّهبرل  دبع  ّرقی  مل  ناکم  اذه  ّنإ  - » 3

ص 410. ج 4 ، یفاک ،
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65 ص :
وا هب  راگدرورپ  بناـج  زا  سپـس  نک ...  رارقا  تناـهانگ  هب  دوخ  يادـخ  دزن  ناـکم  نیا  رد  تفگ : وا  هب  لـیئربج  دیـسر ، مزتلم  هب  درک و 

لـسن زا  سک  ره  درک : باطخ  دنوادخ  شخبب ، زین  ار  میاه  لسن  نادنزرف و  درک : ضرع  مدآ  مدیـشخب . ار  تهانگ  مدآ ، يا  دش : باطخ 
رارق شزرمآ  ترفغم و  دروم  ار  وا  دـیامن ، ترفغم  بلط  سپـس  دـنک  هبوت  وت  دـننام  دـنک و  رارقا  دوخ  هاـنگ  هب  دـیآ و  ناـکم  نیا  هب  وت ،

(1) مهدیم ».

هبعک ِرد 

. دش هدوشگ  هبعک  يارب  نیمز  حطسمه  رد ، نودب  هاگرد  ود  میهاربا  ترضح  نارود  رد 
، یلعف لحم  رد  هبعک  يارب  شیرق  طسوت  یبوچ  رد  راب  نیلّوا  يارب  دـش ، يزاسزاب  هبعک  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  یناوج  نارود  رد 

هبعک تشپ  هاگرد  دیدرگ و  بصن  دراد ، رارق  نیمز  زا  رتالاب  هک 

، مدآ ای  هیلإ : ّلجوّزع  هَّللا  یحوأف  ناکملا ...  اذه  یف  کبونذـب  ّکبرل  ّرقأ  لیئربج : هل  لاق  مزتلملا ، یلإ  یهتنا  تیبلاب و  مدآ  فاط  اّمل  - » 1
بات هبونذب و  ّرقأ  ناکملا و  اذـه  یلإ  کتیّرذ  نم  ءاج  نم  هیلإ : ّلجوّزع  هَّللا  یحوأف  یتیّرذـل ، يدـلولو و  ّبر  ای  لاق : کبنذ ، ترفغ  دـق 

« هل ترفغ  رفغتسا  مث  تبت  امک 
ص 194. ج 4 ، یفاک ،
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66 ص :
. دش دودسم 

هبعک دوشگ و  تشاد ، رارق  هبعک  تشپ  رد  هک  ار ، رگید  هاگرد  داد و  رارق  نیمز  حطـسمه  ار  نآ  ریبز  هَّللادـبع  رگید ، يزاـسزاب  کـی  رد 
. دش رد  ود  ياراد  ًاددجم 

زا رتالاب  ینعی  دوخ ؛ ياج  رد  یلوا  ِرد  دش و  دودسم  هبعک  تشپ  ِرد  تفرگ ، تروص  ناورم  کلملادبع  نارود  رد  هک  دـعب ، يزاسزاب  رد 
. تفرگ رارق  یلعف  ناکم  رد  نیمز 

دلاخ کلم  طـسوت  يدوعـس  نارود  رد  دـشابیم ، نیّزم  تارهاوج  ـالط و  اـب  تسا و  صلاـخ  هرقن  جاـس و  بوچ  زا  هک  هبعک  رد  نیرخآ 
. تسا هدش  ضیوعت 

راجَتسُم

. دنیوگیم راجتسم »  » ار ینامی  نکر  هب  هدنام  یمک  ینعی  دوب ؛ اجنآ  رد  هبعک  ِتشپ  ِرد  رتشیپ  هک  یلحم 
هتفاکـش تمـسق  نیا  رد  هبعک  راوید  ینعی  تسا ؛ هعیـش  يارب  زیمآراختفا  گرزب و  ياهثداح  لحم  دراد ، هک  یتلیـضف  رب  نوزفا  ناـکم  نیا 

مـشچ هب  ار  یهلا  هزجعم  نیا  توهبم ، تام و  نارـضاح  و  دش ! هتـسب  فاکـش  تفر و  هبعک  لخاد  هب  نامیاز  يارب  دـسا  تنب  همطاف  دـش و 
رد هاگنآ  دندید .
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67 ص :
نیا زا  راوید ، هرابود  ندـش  هتفاکـش  اب  دوب  ردام  شوغآ  رد  هک  یلاح  رد  هبعک  دولوم  یلع  لیفلا ، ماع  زا  سپ  لاـس  یـس  بجر ، مهدزیس 

. دندش جراخ  تمسق 
هبعک هب  ار  دوخ  دیـسر  راجتـسم  هب  نوچ  درک ، فاوط  ار  هبعک  دـمآ ، دورف  نیمز  هب  مدآ  هک  یتـقو  : » دـیامرفیم مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 

. شخبب ارم  اهلا ! راب  درک : ضرع  تفرگ و  نامسآ  يوس  هب  ار  شیاه  تسد  درک و  کیدزن 
هب ناکم  نیا  رد  تنادـنزرف  زا  سک  ره  مدآ ، يا  دـش : باطخ  شخبب . زین  ار  منادـنزرف  ایادـخ ! درک : ضرع  مدیـشخب . ار  وت  دـش : باطخ 

(1) مهدیم ». رارق  شزرمآ  ترفغم و  دروم  ار  وا  دنک  رارقا  دوخ  هانگ 

ینامی نکر 

نکر نآ  هب  ار  دوخ  نم  زا  رتدوز  لیئربج  مدید  هکنیا  رگم  مدماین  ینامی  نکر  رانک  هاگچیه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

: يدونف یلرفغا ، ّبر  ای  لاقف : ءامسلا ، یلإ  هیدی  عفرف  تیبلا  نم  اند  راجتـسملا  دنع  ناک  اّملف  تیبلاب ، فاط  ضرألا  یلإ  مدآ  طبه  اّمل  - » 1
« هل ترفغ  ناکملا  اذهب  هبنذب  ءابف  كدلو  نم  ینءاج  نم  مدآ  ای  يدونف : يدلول ، ّبرای و  لاق : کل ، ترفغدق  ینإ 

ص 30. ج 1 ، یشایع ، ریسفت 
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68 ص :
ياعد هب  نتفگنیمآ  شراک  هک  هدرامگ  ینامی  نکر  دزن  ار  ياهتـشرف  دـنوادخ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   (1) تسا ». هدینابسچ 

زاب ار  نآ  دنوادخ  هک  یماگنه  زا  تسا ، تشهب  ياهرد  زا  يرد  ینامی  نکر  : » دومرف نینچمه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (2) تسانانمؤم ».
دزن ینمؤم  هدـنب  چـیه  ناکم  نیا  رد   » (4) میوشیم ». تشهبدراو  نآزاام  هکتسايردیناـمی  نکر   » (3) تسا ». هدشن  هتـسب  زگره  هدرک 
(6) دننوفدم ». ربمایپ  داتفه  دوسألارجح  ینامی و  نکر  نیب   » (5) دوشیم ». هدیزرمآ  هک  نیا  رگم  دنکیمن  دوخ  هانگ  هب  رارقا  شیادخ 

« همزتلی هیلإ  ینقبس  دق  لیئربج  تدجو  الإ  ینامیلا  نکرلا  تیتأ  ام  - » 1
ص 408. ج 4 ، یفاک ،

« مکءاعد یلع  نّمؤی  ًاریّجه  ًاکَلَم  ینامیلا  نکرلاب  لّکو  ّلجوّزع  هَّللا  ّنإ  - » 2
ص 408. ج 4 ، یفاک ،

« هحتف ذنم  هَّللا  هقلغی  مل  ۀنجلا ، باوبأ  نم  باب  ینامیلا  نکرلا  - » 3
ص 409. ج 4 ، یفاک ،

« ۀّنجلا هنم  لخدن  يذلا  انباب  ینامیلا  نکرلا  - » 4
ص 134. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

 ...« هل هَّللارفغ  الإ  ناکملا  اذه  یف  هبونذب  ّهبرل  ّرقی  نمؤم  دبع  نم  سیل  ّهنإ  - » 5
ص 411. ج 4 ، یفاک ،

« ًایبن نوعبس  دوسألا  رجحلاو  ینامیلا  نکرلا  نیب  ام  نفد  - » 6
ص 214. ج 4 ، یفاک ،
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69 ص :

«1  » ناوْرَذاش

هراشا

ناوْرَذاش (1)
. دراد دوجو  لیعامسا ، رْجِح  علض  زج  هب  هبعک ، راوید  نییاپ  تمسق  رد  هک  تسا  یهاتوک  رادبیش  یگدمآرب  ناورذاش ،

هدش يراذـگهیاپ  لخاد  زا  اهراوید  يرادـقم  هبعک  يانب  دـیدجت  رد  هتـشاد و  رارق  نآ  يور  هبعک  ياهراوید  رتشیپ  هک  تسا  ياهناشن  نیا 
. تسا

تسا . هدنام  ظوفحم  ناورذاش  طسوت  هبعک  یلصا  طیحم 
(. ص 371 ج 1 ، رینملا ، حابصم  )

هبعک نادوان 

هبعک يارب  هرقن  سم و  زا  ییاهنادوان  سپـس  دـش ، بصن  هبعک  ماب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یناوج  نارود  رد  یبوچ ، نادواـن  نیلّوا 
هب ینامثع  نیطالـس  زا  یکی  طسوت  لبق  لاس  هاجنپ  دص و  دودح  هدـش ، هتخاس  الط  شکور  صلاخ و  هرقن  زا  هک  یلعف  نادوان  دـنتخاس و 

. دش هیده  هبعک 
هیلع و هللا  یلص  ربمایپ  رـضحم  هب  فّرـشت  هزاجا  اجنآ  زا  لیئربج  تسا و  لیئربج  هاگیاج  نادوان  ریز  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

هلآ

« لاذلا حتف  هب  ناورَذاش  - » 1
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70 ص :
.« دوشیمن در  نادوان  نیا  ریز  یسک  ياعد  : » تسا هدمآ  تایاور  رد   (1) تفاییم »....  ار 

هبعک هدرپ 

ترـضح درک  مادـقا  هبعک  شـشوپ  هب  تبـسن  هک  یـسک  نیتـسخن  تسا و  هدوـب  يرادهدرپ  هبعک  ياـهبصنم  زا  یکی  رود  ياـهنامز  رد 
. دندوب لیعامسا  ترضح  میهاربا و 

. درک هیهت  ياهماج  هبعک  يارب  زین  مدآ  ترضح  یلقن ، ربانب 
نآ زا  سپ  مالسلا و  هیلع  یلع  ترـضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندیدیم . كرادت  یـششوپ  هبعک  يارب  نامز  ره  لاجر  سپ  نآ  زا 

. دندرکیم ضیوعت  ار  هبعک  هدرپ  هلاس  ره  رگید  يافلخ  اه 
سیفن مشیربا  زا  هک  هبعک  هدرپ  نابرق  دـیع  رد  هلاس  همه  نارود ، نیا  رد  دـشیم . هیهت  جابید  هچراپ  اب  رتشوش  رد  هبعک  هدرپ  ینامز  تدـم 

. دوشیم هیده  يدوعس  تلود  نانامهیم  هب  دوبدای  حول  ناونع  هب  قباس  هدرپ  ياههعطق  ضیوعت و  يدوعس  نامکاح  طسوت  دوشیم ، هیهت 

 ...« هَّللا لوسر  یلع  نذأتسا  اذإ  هماقم  ناک  هنإف  بازیملا ، تحت  وه  لیئربج و  ماقم  - » 1
ص 557. ج 4 ، یفاک ،
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71 ص :

مالسلا هیلع  میهاربا  ماقم 

(1) ًانِمآ ...  َناَک  ُهَلَخَد  ْنَمَو  َمیِهاَْربِإ  ُماَقَم  ٌتاَنَِّیب  ٌتاَیآ  ِهِیف 
(2) ًیّلَصُم ...  َمیِهاَْربِإ  ِماَقَم  ْنِم  اوُذِخَّتاَو  ... 

نآ يور  مالسلا  هیلع  میهاربا  ترضح  ياپ  ياج  هک  رتمیتناس  هاجنپ  یبیرقت  عافترا  رتمیتناس و  لهچ  ضرع  لوط و  اب  تسا  یگنس  ماقم ،» »
لیـس رثا  رب  هک  ادـخ  هناخ  ریمعت  ماـگنه  باـطخ ، نب  رمع  ناـمز  رد  نکیل  دوب ، عقاو  هبعک  رد  راـنک  رتشیپ  گنـس  نیا  دروخیم . مشچ  هب 
يرتم هدزیس  هلصاف  رد  لاتـسیرک ، ياهظفحم  رد  رـضاح ، لاح  رد  گنـس  نیا  تفرگ . رارق  یلعف  ناکم  رد  دش و  اجباج  دوب  هدید  بیـسآ 

. دوشیم تظفاحم  هبعک 
هب ار  مدرم  ات  داد  تیرومأم  وا  هب  دنوادخ  دـش ، غراف  هبعک  نتخاس  زا  میهاربا  ترـضح  هک  هاگنآ  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 

میادص درک : ضرع  میهاربا  دناوخب ، ارف  جح 

97 نارمع : لآ  - 1
125 هرقب : - 2
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72 ص :
هبعک راوید  رانک  رد  نامز  نآ  رد  هک  ماقم - رب  میهاربا  نم ، زا  ندـناسر  وت و  زا  نداد  ادـن  ناوخب ، دومرف : دـنوادخ  دـسریمن ، نایناهج  هب 

(1) دناوخارف ». ّجح  هب  ار  مدرم  ترضح  نآ  دش و  رتدنلب  اه  هوک  زا  ماقم  عافترا  دنوادخ  رما  هب  تفر ، الاب  دوب -
عافترا دنوادخ  هدارا  اب  تفریم  الاب  هبعک  راوید  هک  نانچمه  داتسیا و  گنس  نیا  يور  هبعک  نتخاس  يارب  میهاربا  ترـضح  هک  تسا  لقن 

. دشیم رتشیب  زین  گنس  نیا 
. دوش هدروآ  ياج  هب  گنس  نیا  تشپ  دیاب  بجاو  فاوط  زامن 

زامن تعکر  رازه  ود  شاداپ  نآ  ربارب  رد  دنوادخ  يدناوخ ، زامن  تعکر  ود  ماقم  دزن  هک  یماگنه  : » دیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
(3) تسا ». ندرک  دازآ  هدنب  شش  لداعم  ماقم ، دزن  زامن  تعکر  ود  : » دومرف زین  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما   (2) دسیونیم ». وت  يارب  هدش  لوبق 

هحفص 72 یقرواپ 2  هب  دوش  عوجر  - 1
 ...« ۀلوبقم ۀعکر  یفلأ  امهب  کل  هَّللا  بتک  نیتعکر  ماقملا  دنع  تیّلص  اذإف  - » 2

ص 131. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
« تامسن ّتس  قتع  اتلدع  نیتعکر  ماقملا  دنع  یّلص  نم  - » 3

ص 134. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 
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73 ص :

لیعامسا رجِح 

هراشا

. دوشیم لماش  ار  یماش  نکر  ات  یقارع  نکر  زا  هک  تسا  ياهریاد  مین 
رد باتفآ ، يامرگ  زا  ندنام  ناما  رد  يارب  شردام  لیعامسا و  ترـضح  دش ، هتـشارفارب  هبعک  ياهراوید  نوچ  نماد . هانپ و  ینعی  رجِح ؛» »

. دندرکیم یگدنز  هبعک  علض  نیا  رانک  رد  هیاس و 
ناکم نیا  رد  ار  ود  نآ  لـیئربج  ییاـمنهار  اـب  دروآ ، هکم  هب  ماـش  زا  ار  لیعامـسا  رجاـه و  میهاربا  ترـضح  یتقو  تسا  لـقن  نینچمه  و 

. دنریگ هانپ  نآ  رد  باتفآ  يامرگ  زا  ات  درک  مهارف  نانآ  يارب  ینابیاس  داد و  نکسم 
.(1) ِمَّرَحُْملا ...  َِکْتَیب  َْدنِع  ٍْعرَز  ِيذ  ِْریَغ  ٍداَِوب  ِیتَّیِّرُذ  ْنِم  ُتنَکْسَأ  دومرف : سپس 

دودح زین  تفای و  تافو  یگلاس  یس  دص و  رد  هک  لیعامسا  ترضح  نینچمه  تسا و  نوفدم  لحم  نیا  رد  رجاه  ترضح  هک  تسا  لقن 
. دناهدش نفد  ناکم  نیا  رد  رگید  ربمایپ  داتفه 

37 میهاربا : - 1
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74 ص :
. دش یشک  راوید  نیچ و  گنس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یناوج  نارود  رد  لیعامسا  رجح  فارطا 

ات هبعک  راوید  زا  رجح  لخاد  ياضف  تسا و  رتمیتناس  تصـش  دودـح  نآ  ضرع  رتمیتناس و  لـهچ  رتم و  کـی  دودـح  یلعف  راوید  عاـفترا 
. دشابیم رتم  هد  دودح  رجح  راوید 

نآ یجورخ  یگدـیرب  یماش و  نکر  رانک  نآ  يدورو  یگدـیرب  هک  تسا  یجورخ  يدورو و  یگدـیرب  ود  ياراد  لیعامـسا  رجح  راوید 
. تسا یبرغ  نکر  رانک 

. دراد ار  هبعک  مکح  فاوط  رد  اذل  تسا ، ياهژیو  ماقم  ياراد  ادخ  دزن  ناکم  نیا  نوچ 

میطَح

. دنیوگیم میطح »  » ار لیعامسا  رجح  زا  یتمسق  میهاربا و  ماقم  مزمز و  دوسألارجح و  نایم  تحاسم 
لحم نیا  اذل  تسا ، هبعک  رگید  ياه  تمسق  زا  رتشیب  ناکم  نیا  رد  تیعمج  راشف  ماحدزا و  نوچ  هدرشف . مه  هب  مکارتم و  ینعی  میطَح ؛» »

. دناهدیمان میطح »  » ار
: هلمج زا  یهلا  يایبنا  زا  نت  دصکی  دودح  ناکم  نیا  رد 
 ... بیعش و فسوی ، قاحسا ، حلاص ، حون ، مدآ ، ترضح 
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75 ص :
. دناهدش نفد 

. تسا هدیسریم  تباجا  هب  اجنیا  رد  ناملاظ  ّدض  رب  نامولظم  نیرفن  و 
. دش هدیشخب  تاهتشذگ  ناهانگ  نم  هدنب  يا  دسریم : ادن  شرع  زا  دناوخب ، زامن  تعکر  راهچ  ناکم  نیا  رد  هک  یسک 

ماما میدوب . هدرک  توکـس  ترـضح  نآ  ِمارتحا  هب  همه  میدوب و  مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما  روضح  رد  ياهمیخ  ریز  انم  رد  دنکیم : لقن  يوار 
خـساپ نارـضاح  زا  یـسک  تسا »؟ رتتلیـضف  اب  ادـخ  دزن  نیمز  زا  هطقن  مادـک  دـینادیم  ایآ  : » دومرف تسکـش و  ار  توکـس  مالـسلا  هیلع 

ایآ : » دومرف سپـس  داد » رارق  اـجنآ  رد  ار  شاهناـخ  دوخ و  مرح  ار  اـجنآ  دـنوادخ  هک  تسا  هّکم  نآ  : » دومرف ناـشیا  دوخ  سپـس  تفگن .
سپس تسا » مارحلادجسم  نآ  : » دومرف ترضح  دوخ  زاب  تفگن . خساپ  نارـضاح  زا  یـسک  تسا »؟ رتمرتحم  هکم  زا  هطقن  مادک  دینادیم 

و : » دندومرف ترـضح  دوخ  دادن و  خساپ  یـسک  زین  راب  نیا  تسا »؟ رتمرتحم  ادخ  دزن  مارحلادجـسم  رد  هطقن  مادک  دینادیم  ایآ  : » دیـسرپ
(1) تسا ». میطح ] ینعی   ] هبعک ِرد  میهاربا و  ماقم  دوسا و  نکر  نیب  نآ 

ّيأ نوردتأ  : » لاقف اًلیوط ، اّنم  ناک  توکس  دعب  سلجف  اًلجر ، نیـسمخ  نم  وحن  مالـسلا  هیلع  رفعج  یبأ  دنع  طاطـسفلا  یف  اّنک  رـسیم : - 1
لعجو ًامرح  هسفنل  هَّللا  اهیـضر  یتلا  مارحلا  ۀـکم  کلذ  : » لاقف هسفن ، یلع  ّدارلا  وه  ناکف  دـحأ ، مّلکتی  ملف  ۀـلزنم »؟ هَّللادـنع  لضفأ  عاقبلا 

مث مارحلا » دجـسملا  كاذ  : » لاقف هسفن ، یلع  ّدارلا  وه  ناکف  دـحأ ، مّلکتی  ملف  ۀـمرح »؟ اهیف  لضفأ  عاقبلا  ّيأ  نوردـتأ  : » لاق مث  اهیف » هتیب 
نکرلا نیب  ام  كاذ  : » لاقف هسفن ، یلع  ّدارلا  وه  ناکف  دحأ ، مّلکتی  ملف  ۀمرح »؟ هَّللادنع  مظعأ  مارحلا  دجـسملا  یف  ۀعقب  ّيأ  نوردتأ  : » لاق

« لیعامسا میطح  كاذ  ۀبعکلا و  باب  ماقملاو و  دوسألا 
ص 233. ج 2 ، یشایع ، ریسفت 
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76 ص :

مزمز هاچ 

هراشا

یبآ کشم  ود ، نآ  هارمه  دروآ ، هکم  نازوس  کشخ و  يداو  هب  ار  لیعامـسا  شدنزرف  رجاه و  شرـسمه  مالـسلا  هیلع  میهاربا  ترـضح 
ناتسپ رد  ریش  دش و  مامت  کشم  بآ  یکدنا  زا  سپ  تشگرب . درپس و  ادخ  هب  ار  اهنآ  میهاربا  دنتـشادن ، ياهشوت  داز و  نآ ، زا  ریغ  دوب و 

. دور بآ  لابند  هب  ردام  ات  دش  ببس  دنزرف  ِیگنشت  دیکشخ ، رجاه 
زا دـیدیمن . بآ  زا  يرثا  دـمآیم  هورم  هوک  هب  یتقو  تسا ، بآ  اجنآ  درک  لایخ  دـید و  بارـس  نوچ  ار  هورم  تفر ، افـص  هوک  رب  رجاه 

ار هورم  افص و  نایم  هلصاف  راب  تفه  نامگ  نیدب  دیدیم ، نینچ  ار  افص  تسیرگنیم و  افص  يوس  هب  اجنآ 
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77 ص :
. دومیپ ناود  ناود 

كدوک هب  شمـشچ  ناهگان  دـیودیم . وس  نآ  وس و  نیا  هب  ناـساره  دـنیبن ، مشچ  هب  ار  شیوخ  كدوک  گرم  هک  نیا  يارب  یلقن ، رباـنب 
ار کشم  سپـس  دنک ، راهم  ار  بآ  ات  تخیر  نآ  فارطا  نش  كاخ و  يرادـقم  هلجع  اب  تسا . يراج  یبآ  شکرابم  ياپ  ریز  زا  هک  داتفا 

. دیناشون شکدوک  هب  درک و  رپ 
فارطا هب  مک  مک  تشاد ، فوطعم  اـجنآ  هب  دـندوب  نکاـس  هکم  فارطا  رد  هک  ار  یلیاـبق  هجوت  ناگدـنرپ ، دـمآ  تفر و  بآ و  شیادـیپ 

. تفر ینادابآ  هب  ور  هکم  دندرک و  چوک  همشچ 
تخادـنا و شـشوج  زا  ار  مزمز  بآ  دـنوادخ  دـنتخادرپ ، روجف  قسف و  هب  دنتـسکش و  ار  مرح  هبعک و  تمرح  هکم  لـیابق  زا  یخرب  نوچ 

. دش یفخم  وحم و  زین  نآ  لحم  اهدعب  هک  يروط  هب  درک ؛ کشخ 
هبعک رانک  رد  ياهطقن  رفح  هب  ار  يو  دنوادخ  دید  باوخ  رد  یپ  ردیپ  بش  دنچ  بلطملادبع ، هلآ ، هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دج  هک  نیا  ات 

ار بلّطملادبع  دشن  رضاح  یسک  نوچ  درک ، رفح  ار  اجنآ  ثراح ، شدنزرف  اهنت  کمک  اب  مدرم ، شنزرس  مغر  یلع  يو  دهدیم . نامرف 
یکی دهد ، رسپ  هد  يو  هب  دنوادخ  رگا  هک  درک  رذن  ماگنه  نآ  رد  اذل  تشادن  يدنزرف  رسپ  کی  زا  ریغ  زین  وا  دهد و  يرای  هاچ  رفح  رد 

ادخ هار  رد  ار  اهنآ  زا 
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78 ص :
. دنک ینابرق 

. درک اطع  رـسپ  هد  يو  هب  دـنوادخ  يدـنچ  زا  سپ  دـش . راد  هدـهع  ار  نایجاح  تیاقـس  بلطملادـبع  داتفا و  ناـیرج  هب  هراـبود  مزمز  بآ 
نامز نآ  رد  هک  ربمایپ ) ردپ   ) هَّللادـبع شدـنزرف  نیرت  بوبحم  مان  هب  هعرق  دز ، هعرق  شنادـنزرف  نایم  دوخ ، رذـن  يادا  يارب  بلّطملادـبع 
يارب درک و  داـجیا  مدرم  رد  یناـجیه  اـغوغ و  ربـخ  نیا  درک ، یناـبرق  هداـمآ  رذـن  يادا  يارب  ار  هَّللادـبع  داـتفا . دوب  هلاـس  راـهچ  تسیب و 

. تفرگن رارق  بلّطملادبع  لوبق  دروم  هک  دش  هئارا  ییاه  حرط  نآ ، يارجا  زا  فارصنا 
نیا دننزب . هعرق  دوب  رتش  هد  نامز  نآ  رد  هک  درف  کی  ياهب  نوخ  هَّللادبع و  نایم  دش  رارق  نهاک  داهنـشیپ  مدرم و  تساوخرد  هب  ماجنارس 
مان هب  هعرق  هراـبود  دـندوزفا و  اـهرتش  رب  رتش  هد  نهاـک  داهنـشیپ  هب  داـتفا ، هَّللادـبع  ماـن  هب  هعرق  تفرگ و  تروص  مدرم  عاـمتجا  رد  راـک 

رد يداش  هلهله و  دایرف  داتفا ، رتش  دص  هب  هعرق  هاگنآ  دیسر ، رتش  دص  هب  ات  دش  هدوزفا  نارتش  دادعت  هب  ات  هد  ات  هد  نانچمه  داتفا ، هَّللادبع 
. دش دنلب  مدرم 

رس ادخ  هار  رد  ار  اهنآ  بلطملادبع  درک . تباصا  نارتش  هب  هعرق  راب  هس  ره  درک و  رارکت  ار  هعرق  راب  هس  رتشیب  نانیمطا  يارب  بلّطملادبع 
ارقف نایم  ار  اهنآ  تشوگ  دیرب و 
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79 ص :
. درک میسقت 

. دش نییعت  رتش  دص  درم  کی  هید  دعب  هب  نآ  زا  ّتنس ، نیا  ساسا  رب 
نآ بآ  هک  تسا  هتفرگ  رارق  مارحلادجـسم  نیمز  ریز  هقبط  رد  هدش ، عقاو  هبعک  يرتم  هدجه  رد  میهاربا و  ماقم  یکیدزن  رد  هک  مزمزهاچ 

. دریگیم رارق  نارئاز  سرتسد  رد  یشک  هلول  قیرط  زا  پمپ و  طسوت 
مزمز بآ  : » دومرف زین  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما   (1) تسا ». نیمز  هرک  يور  بآ  نیرتـهب  مزمز  بآ  : » دوـمرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 

(2) دشونب ». نامرد  دصق  هب  ار  نآ  هک  تسا  یسک  درد  يوراد 

ود نآ  نایم  یعس  هورم و  افص و 

.(3) ِهَّللا ...  ِِرئاَعَش  ْنِم  َةَوْرَْملاَو  اَفَّصلا  َّنِإ 
. دمآ دورف  هورم  هوک  يور  زین  اّوح  درک و  طوبه  افص  هوک  يور  دش ، هدنار  تشهب  زا  مدآ  ترضح  هک  یماگنه 

« ضرألا هجو  یلع  ءام  ریخ  مزمز  ءام  - » 1
ص 399 . ج 2 ، نساحم ،

« هل برش  امل  ءاود  مزمز  ءام  - » 2
ص 135. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

158 هرقب : - 3
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80 ص :
« هورم  » ار هوک  نیا  دمآ  دورف  هوک  نیا  رب  تسا - هأرم  هک  اوح - نوچ  دندیمان و  افـص »  » ار نآ  دـمآ  دورف  هوک  نآ  رب  هَّللایفـص  مدآ  نوچ 

. دنمانیم
وفع هدارا  دـنوادخ  هک  نیا  ات  دـندوب  ادـج  رگیدـکی  زا  اهنآ  درک ، يریگهرانک  وا  زا  اذـل  تسا ، یتمکح  ییادـج  نیا  رد  هک  تسناد  مدآ 

نآ تخومآ و  نانآ  هب  ار  جح  لامعا  لیئربج  دنک . وفع  ار  اه  نآ  جح ، کسانم  يارجا  اب  ات  داتسرف  اهنآ  يوس  هب  ار  لیئربج  درک ، ار  اهنآ 
(1) دنتخادرپ . ادخ  هناخ  فاوط  هب  ود 

مالعا نایناهج  هب  نآ  زارف  زا  اوُِحْلُفت » هَّللاّالإ  َهلا  اُولُوق ال   » هلمج اب  ار  شیوخ  تلاسر  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  تسا  یناکم  افص  هوک 
. درک

. داد مدرم  هب  ار  ناناملسم  حتف  تراشب  تفر و  نآ  زارف  رب  هکم  حتف  زور  نینچمه 
ربمایپ طسوت  اهنآ  همه  هک  تشاد  رارق  اهنآ  نیب  هلصاف  رد  يدایز  ياه  تب  هورم و  افص و  هوک  يور  تب  شش  یـس و  دادعت  نآ ، زا  شیپ 

. دندش هتسکش  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
شدنزرف يارب  بآ  نتفای  يارب  رجاه  ترضح  هک  تسا  رتم  داتشه  دصیس و  هب  کیدزن  هورم  افص و  نایم  هلصاف 

ص 190 ج 4 ، یفاک ، - 1
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81 ص :
. دومیپ ار  ریسم  نیا  راب  تفه 

بحتسم ینعی  تسا ؛ هلَورَه »  » لحم اجنآ  تسا ، هدش  يراذگ  تمالع  زبس  ياه  غارچ  اب  ریسم  زا  رتم  جنپ  هاجنپ و  دودح  افص  یکیدزن  رد 
لابند هب  يرتشیب  بارطضا  اب  رجاه  هک  تسا  یلحم  اجنآ  نوچ  دننک . یط  يرتشیب  باتش  اب  ار  ریـسم  رادقم  نیا  یعـس  ماگنه  نادرم  تسا 

. تسا هدیود  بآ 
. دیودیم يرتشیب  بارطضا  باتش و  اب  اذل  دیدیمن ، ار  شکدوک  رجاه  لحم ، نیا  ندوب  يدوگ  رد  تلع  هب  یلقن ، هب  انب 

. دنورب اجنآ  هب  دنناوتیم  دنروذعم  مارحلادجسم  هب  دورو  زا  هک  یناوناب  اذل  تسین . مارحلادجسم  وزج  یعس  لحم 
. دناهدیدرگ کچوک  یعسم ، ندشرپ  شیاسرف و  نامز و  رذگ  رثا  رب  یلو  دناهدوب ، رتدنلب  هتشذگ  رد  هورم  افص و  هوک 

. تسا راد  بیش  درادن و  ياهّلپ  ام  نامز  رد  اّما  دش . هتخاس  هلپ  هن  هورم  يارب  هلپ و  هدزناپ  افص  يارب  یسابع  روصنم  نارود  رد 
. تسین نآ  زا  يرثا  رضاح  لاح  رد  هک  تشاد  دوجو  کچوک  دبنگ  ود  هورم  افص و  هوک  رب  نینچمه  میدق  ياههرود  رد 

هک دوب  فقس  نودب  شیپ  لاس  داتشه  دودح  ات  یعسم 
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82 ص :
لها هک  دش  نآ  نیزگیاج  لماک  ون و  فقـس  زیزعلادبع  کلم  طّسوت  شیپ  لاس  جنپ  هاجنپ و  دودح  دش و  فّقـسم  نآ  زا  يدایز  تمـسق 

. دنزادرپیم یعس  هب  زین  مود  هقبط  رد  رضاح  لاح  رد  تنس 
جح هب  شنطو  زا  هدایپ  هک  ار  یـسک  رجا  دـنوادخ  ینک ، یعـس  هورم  افـص و  نایم  رود  تفه  هچنانچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
هیلع داجـس  ماما   (1) ددرگ ». تبث  وت  هماـن  رد  دـنک  دازآ  ار  نمؤم  هدـنب  داـتفه  هک  یـسک  رجا  نینچمه  دـنکیم و  روظنم  وـت  يارب  دورب ،
ماما  (2) دوشیم ». هتفریذپ  نانآ  تعافش  دننکیم و  شتعافـش  اههتـشرف  دنکیم  یعـس  هورم  افـص و  نایم  هک  یـسک  : » دیامرفیم مالـسلا 

نارگید شود  هب  شود  ات   (3) تسا » هدش  بجاو  ناربکتم  رورغ  نتسکش  يارب  هورم  افص و  نایم  یعـس  : » دومرف مه  مالـسلا  هیلع  قداص 
. دننک لامیاپ  ار  دوخ  رورغ 

قتعا نم  رجأ  لثمو  هدالب ، نم  ًایشام  ّجح  نم  رجأ  لثم  لجوّزع  هَّللادنع  کلذب  کل  ناک  طاوشأ  ۀعبس  ةورملاو  افصلا  نیب  تیعس  اذإف  - » 1
« ۀنمؤم ۀبقر  نیعبس 

ص 131. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
« باجیإلاب هیف  عّفشتف  ۀکئالملا  هل  عفشت  ةورملا  افصلا و  نیب  یعاسلا  - » 2

ص 135. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
ص 434. ج 4 ، یفاک ، نیراّبجلل » ّۀلذم  ةورملاو  افصلا  نیب  یعسلا  لعج  - » 3

ود نآ  نایم  یعس  هورم و  www.Ghaemiyeh.comافص و  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 92 

http://www.ghaemiyeh.com


83 ص :
در ای  ندـش  هتفریذـپ  روضح  هب  ندـش و  لوبق  هشیدـنا  رد  نیطالـس و  هاگراب  فارطا  رد  اجر  فوخ و  لاـح  رد  ندز  مدـق  نوچمه  یعس ،

. تسا ندش 
(1) نک ». فقوت  رایسب  افص  هوک  رب  دوش  دایز  تلاوما  یهاوخیم  هچنانچ  : » دومرف نینچمه  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

بلاط یبا  بعِش 

هراشا

رگیدـکی رانک  ياهرد ، نورد  ياهلیبق  هفیاط و  ره  رود ، ياههتـشذگ  رد  تسا ، هتفرگ  ارف  مه  هب  کیدزن  ياـههرد  اـه و  هوک  ار  هکم  رهش 
یگدنز شنورد  هک  دشیم  روهـشم  هفیاط  نادناخ و  نامه  مان  هب  دنیوگیم ، بعِـش »  » ار نآ  یبرع  هب  هک  اههرد  نیا  دندرکیم . یگدـنز 

. دنمانیم یلع » بعِش   » ار بعِش  نیا  هزورما  هک  دنتفگیم  بلاطیبا » بعِش   » دندوب رقتسم  نآ  رد  مشاهینب  هک  ار  ياهرد  درکیم .
هدش لنوت  هار و  هب  لیدبت  بیرخت و  زین  نآ  زا  یشخب  هک  تسا  هورم  افص و  لباقم  هتفای  هعـسوت  هدودحم  رد  بلاطیبا  بعِـش  یلعف  ّلحم 

هاگداز هک  همّرکم  هّکم  هناخباتک  اّما  تسا .

« افصلا یلع  فوقولا  رثکأف  کلام  رثکی  نأ  تدرأ  نإ  - » 1
ص 169. ج 5 ، بیذهت ،
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84 ص :
. تسا دوجوم  نونکامه  هدوب  بعش  لخاد  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. تسا مالسا  ردص  ناناملسم  ياه  يراکادف  تمواقم و  راثیا و  دهاش  بعِش  نیا 
ناناملسم دنتساوخ  راب  نیا  دوب ، هدش  هجاوم  تسکش  اب  نانآ  قباس  ياههشقن  دندوب و  تحاران  تخس  مالسا  تفرـشیپ  زا  هک  شیرق  نارس 

. دننک میلست  هب  راداو  يداصتقا  هرصاحم  قیرط  زا  ار 
زا رفن  لهچ  تسا ! عونمم  ناناملـسم  اب  طابترا  ترـشاعم و  شورف و  دیرخ و  هنوگ  ره  هک : نومـضم  نیدب  دنتـشون  ياهماندهع  ور  نیا  زا 

. دنتخیوآ هبعک  لخاد  رد  دندرک و  اضما  ار  نآ  شیرق  نارس 
دنزگ زا  اـت  دنـشاب  رگیدـکی  راـنک  رد  هرد و  نیا  رد  یگمه  ناناملـسم ، ناـشیوخ و  هلآ و  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  داد  روتـسد  بلاـطوبا 

يرایسب ياهرازآ  هجنکش و  ناناملسم  تدم  نیا  رد  دیماجنا . لوط  هب  تثعب  مهد  ات  متفه  لاس  زا  هرـصاحم  نیا  دننامب . ناما  رد  ناکرـشم 
یخرب یهاگ  دوب . دنلب  یگنـسرگ  زا  مشاه  ینب  نادنزرف  هلان  هآ و  دـنتفر . ایند  زا  یگنـسرگ  رثا  رب  اه  نآ  زا  يدادـعت  دـندرک و  لّمحت  ار 

یلص ربمایپ  هب  یحو  هتشرف  هک  نیا  ات  دندرکیم ! مین  ود  ار  امرخ  هناد  کی  یهاگ  یتح  دندربیم و  رس  هب  امرخ  کی  اب  ار  زور  هنابش  کی 
هنایروم داد  ربخ  هلآ  هیلع و  هللا 
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85 ص :
. تسا هدروخ  ار  ّمهّللا » کمسب   » زج هماندهع ، مامت 

: دنتفگ نانآ  دیناسر . شیرق  نارس  عالطا  هب  ار  عوضوم  بلاطوبا  درک ، هاگآ  رما  نیا  زا  ار  بلاطوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
« ّمهّللا کمسب   » زج دنتسکش ، ار  هماندهع  موم  رهم و  دنتفر و  هبعک  نورد  هب  یتقو  میشکیم . هرصاحم  زا  تسد  دیوگب ، تسار  ربمایپ  رگا 

. دندوزفا زین  دوخ  تجاجل  هب  هکلب  دندرکن ، لمع  دوخ  هدعو  هب  اهنت  هن  نانآ  اما  دندیدن . شیب  يرتسکاخ 
هرـصاحم دش و  هتـسکش  نامیپ  نیا  مشاه  ینب  شیدنا  کین  نارـس  فانم و  دبع  نادنزرف  زا  نت  دنچ  طسوت  تثعب  مهد  لاس  رد  هک  نیا  ات 

. تفای نایاپ 

( عامتجا لحم   ) هوَدَنلا راد 

ترضح نامز  ات  دش و  سیسأت  تالکشم  لصف  ّلح و  تهج  ناکم  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مراهچ  ّدج  بالِک ، نب  ّیَُصق  نامز  رد 
زا يرثا  هدـش و  مارحلادجـسم  وزج  نونکا  هک  تشاد  رارق  افـص  هوک  یکیدزن  رد  لـحم  نیا  دوب . رادروخرب  ياهژیو  تیمها  زا  زین  لوسر 

ّدض رب  ناناملسم و ...  يداصتقا  هرصاحم  نوچ  یموش  تامیمصت  ناکم  نیا  رد  تسین . یقاب  نآ 
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86 ص :
. دش هتفرگ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ربمایپ لتق  هشقن  هک  ار ، ییاهن  میمصت  دندش و  عمج  هودنلاراد  رد  رگید  راب  شیرق  نارـس  ماجنارـس  فلتخم ، ياههشقن  ندنام  هجیتن  یب  اب 
. دندیشک دوب ، هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

ياهشقن اذـل  دـنک . ترجه  برثی  يوس  هب  دـش  رومأم  ترـضح  نآ  تخاس و  هاگآ  هئطوت  زا  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  نیما  لـیئربج 
ترجه هنیدم  هب  دیاب  نم  دناهدیـشک و  هشقن  نم  لتق  يارب  اریز  باوخب ؛ نم  باوختخر  رد  بشما  دومرف : یلع  هب  دیـشک و  راک  نیا  يارب 

. دیمرآ شرتسب  رد  یلع  درک و  كرت  ار  لزنم  يوحن  هب  ترضح  نآ  اّما  دش . هرصاحم  رفن  لهچ  طسوت  ربمایپ  لزنم  هاگنابش  منک .
يدرـسنوخ اب  تشادرب و  شلاـب  زا  رـس  یلع  ترـضح  هظحل  نیا  رد  دـندش ، ربماـیپ  هرجح  دراو  ناکرـشم  باـتفآ ، عولط  کـیدزن  حـبص ،

هناخ رد  نونکا  وا  دیاهدرپس ؟ نم  هب  ار  وا  رگم  داد : خساپ  ترـضح  تساجک ؟ وا  میهاوخیم . ار  دمحم  دـنتفگ : دـییوگیم ؟ هچ  دیـسرپ :
. دندرک كرت  ربمایپ  يریگتسد  نتفای و  يارب  ار  لزنم  اذل  درک ، هدز  تفگش  ریگلفاغ و  ار  نمشد  رما  نیا  تسین .

يزابناج یلع و  نامیا  قشع و  زا  يزراب  هنومن  اغوغ ، رپ  ِبش  نآ  رد  ربمایپ ، رتسب  رد  یلع  ترضح  ندیباوخ 
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87 ص :
. تسا ناشیا 

.(1) ِهَّللا ...  ِةاَضْرَم  َءاَِغْتبا  ُهَسْفَن  يِرْشَی  ْنَم  ِساَّنلا  ْنِمَو  دیامرفیم : هراب  نیا  رد  نآرق 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگداز 

هورم افـص و  لباقم  هطوحم  ِینایاپ  تمـسق  رد  نامز ، نیا  رد  هک  هدوب  بلاط  یبا  بعـش  رانک  بهو ، تنب  هنمآ  هناخ  ینعی  ربمایپ ؛ هاـگداز 
رـصاعم نارود  رد  هک  دوب  یقاب  نانچمه  تبقارم  ریمعت و  اب  ترامع  نیا  دـشابیم . دـحاو  تکرـش  ياه  سوبوتا  هاگتـسیا  لحم  هک  تسا 
هتـشون هملج  نیا  نآ  يور  هک  دش  بصن  نآ  ِرد  رـس  رب  ییولبات  دیدرگ و  انب  لحم  نیا  رد  یکچوک  هناخباتک  نآ  ياج  هب  دـش و  بیرخت 

: تسا هدش 
«. ۀمّرکملا ۀکم  ۀبتکم  »

دجسم تروص  هب  ًادعب  هک  تسا  هتشاد  رارق  مارحلادجسم  رانک  رد  ترـضح  نآ  هاگداز  هدوب و  ربمایپ  تنوکـس  لحم  اج  نیا  یلقن ، هب  انب 
. تساهدش مارحلادجسم  وزج  کنیاو  دمآرد 

207 هرقب : - 1
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88 ص :

سیَبُقوبا هوک 

هراشا

خاـک و نآ ، رد  هدرک ، حطـسم  ار  نآ  زا  يداـیز  رادـقم  ریخا  ياـه  لاـس  رد  هک  تـشاد  رارق  یهوـک  نآ ، هـب  لـصتم  افـص و  هوـک  راـنک 
. تفریم رامش  هب  هکم  ياه  هوک  نیرت  تلیضف  اب  زا  یکی  هوک  نیا  دناهتخاس . یتموکح  يارسنامهم 

ّلحم هب  نوـچ  دروآـالاب . ار  هبعک  ياـهراوید  میهاربا  ترـضح  هک  هاـگنآ  اـت  درپـس  تناـما  هب  هوـک  نـیا  لد  رد  ار  دوسـألارجح  دـنوادخ 
دـمآ و هوـک  بناـج  هب  ترـضح  تسا . نم  دزن  یتناـما  وـت  يارب  دـش : باـطخ  مـیهاربا  هـب  سیبـقوبا  هوـک  بناـج  زا  دیـسر  دوسـألارجح 

تیرومأم ادـخ  بناج  زا  میهاربا  ترـضح  هبعک ، نتخاـس  زا  سپ   (1) داد . رارق  هبعک  یلعف  لـحم  رد  تـفرگرب و  هوـک  زا  ار  دوسـألارجح 
. دناوخارف جح  هب  ار  مدرم  هوک  نیا  زارف  زا  ترضح  یلقن ، هب  انب  دنک . توعد  جح  هب  ار  مدرم  تفای 

. تسا رمقلاّقش »  » هثداح هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تازجعم  زا  یکی 
يدجسم سیبقوبا ، زارف  رب  رمقلاقش  هثداح  دوبدای  يارب 

 ...« ۀعیدو يدنِع  َکل  ّنإ  میهاربإ : سیبقوبأ  يدانف  رَجَحلا ، ِعِضوم  یلإ  یهتنا  یّتح  مالسلا ... : هیلع  قداص  ماما  - » 1
.205 یفاک 4 :
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89 ص :
. دیدرگ بیرخت  یلعف  خاک  نتخاس  نایرج  رد  هک  دش  هتخاس 

. دوب فورعم  لالب » دجسم   » هب دجسم  نیا 

بلاطوبا ناتسربق  ای  نوجح  ناتسربق 

نادـناخ هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دادـجا  نید و  ناـگرزب  زا  يرایـسب  نفد  لـحم  تسا ، عقاو  نوجَح  لـپ  راـنک  رد  هک  ناتـسربق  نیا 
: زا دنترابع  اه  نآ  نیرت  فورعم  هک  دشابیم  مشاهینب 
. شنادنزرف و  ربمایپ ) مراهچ  دج   ) بالِک نب  ّیَُصق  - 1

. ربمایپ ّدج  بلّطملادبع ، - 2
. مالسلا هیلع  نانمؤم  ریما  ردپ  ربمایپ و  یمارگ  يومع  بلاطوبا  - 3

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  راکادف  یمارگ و  رسمه  هجیدخ  ترضح  - 4
. ادخ لوسر  دنزرف  مساق  - 5

تلع هب  ءاوبا »  » مان هب  ياهقطنم  رد  هفحُج  یکیدزن  رد  يو  رتروهـشم ، یلوق  رباـنب  ربماـیپ و  یمارگ  رداـم  بهو  تنب  هنمآ  یلوق ، هب  اـنب  - 6
. دش نفد  اج  نامه  رد  تشذگرد و  يرامیب 

ارف ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هودـنا  نزح و  نانچنآ  دـش و  عقاو  زور  دـنچ  هلـصاف  هب  تثعب و  مهد  لاس  رد  هجیدـخ  بلاطوبا و  توف 
. دندیمان نزحلا » ماع   » ار لاس  نآ  هک  تفرگ 
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90 ص :
. دوب ترضح  نآ  تخسرس  عفادم  یماح و  ربمایپ  ِیگلاس  هاجنپ  ات  یگلاس  تشه  زا  بلاطوبا 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  درک . يرایسب  ياه  يراکادف  زین  هجیدخ 
ینامز درکیم  دییأت  ارم  وا  دندرکیم . ریفکت  ارم  نارگید  هک  یماگنه  دروآ  نامیا  وا  مدیدن . وا  زا  سپ  هجیدخ  زا  رتهب  هک  ادـخ  هب  مسق  »

زا دنوادخ  دندرکیم . غیرد  نم  زا  ار  ناشلام  مدرم  هک  یماگنه  دراذگ ، نم  رایتخا  رد  ار  شتورث  وا  دندرکیم . بیذـکت  ارم  نارگید  هک 
.« دادن نم  هب  رگید  نانز  زا  هک  درک  اطع  نم  هب  همطاف  نوچ  يدنزرف  وا 

ربمایپ رانک  هنسرگ  بلاطیبا  بعِش  رد  لاس  هس  تورث ، همه  نآ  اب  راکادف  يوناب  نآ  تسا . هجیدخ  زا  میهاربا  زج  هب  ربمایپ  نادنزرف  مامت 
. تشادنرب ترضح  نآ  تیامح  زا  تسد  داهن و  نیلاب  هب  رس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

یتح رونلالبج  رب  دوعـص  هک  نیا  اب  دـشیم و  نشور  هجیدـخ  يراکادـف  صالخا و  زا  ارِح  راغ  ات  هجیدـخ  هناخ  ِهار  کـیرات ، ياـه  بش 
. دومنیم ناسآ  هجیدخ  يارب  اما  تسا ، تخس  نادرم  يارب 

. دیدرگ بیرخت  رصاعم  نارود  رد  هک  دوب  هاگراب  دبنگ و  ياراد  هتشذگرد ، ربمایپ  دادجا  روبق 
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91 ص :

نج دجسم 

ًابَجَع (1). ًانآُْرق  اَنْعِمَس  اَّنِإ  اُولاَقَف  ِّنِْجلا  ْنِم  ٌرَفَن  َعَمَتْسا  ُهَّنَأ  ََّیلِإ  َیِحوُأ  ُْلق 
اب دندش و  فقوتم  نآرق  يادص  ندینش  اب  نایّنج  زا  يدادعت  درکیم ، توالت  ار  نآرق  تایآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  ناکم  نیا  رد 

. دندناسر زین  ناینج  ریاس  هب  ار  تایآ  سپس  دندروآ و  نامیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هب  تایآ  نیا  عامتسا 
. درک لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ناکم  نیا  رد  ار  نج  هروس  تایآ  دنوادخ  یلقن ، ربانب 

. دناهدناوخ زین  سَرَحلادجسم »  » ار نآ  هدوب ، مالسا  نارادساپ  عامتجا  لحم  ناکم  نیا  هک  تهج  نآ  زا 
. تسا هدش  عقاو  نابایخ  رانک  رد  مارحلادجسم و  تمس  هب  نوجَح ، لپ  زا  یمک  هلصاف  اب  دجسم  نیا 

میعنت دجسم 

هراشا

بوسحم هکم  رهش  وزج  رضاح  لاح  رد  هکم ، رهش  هعسوت  هب  هجوت  اب  هک  هدش  عقاو  مرح  هدودحم  يادتبا  رد  دجسم  نیا 

1 نج : - 1
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92 ص :
مـشچ هب  دجـسم  نامتخاس  هکم ، رهـش  لخدم  رد  نابایخ و  ِپچ  تمـس  رد  میوشیم ، هکم  دراو  هدـج  ای  هنیدـم  زا  هک  یماگنه  دوشیم .

. دروخیم
مرحم نآ  رد  دـنیآیم و  دجـسم  نـیا  هـب  هدرفم  هرمع  ِمارحا  تـهج  دنـشاب ، هـکم  رد  هـک  یناـسک  تـسا و  تیقاوـم  زا  یکی  دجـسم  نـیا 

. دنوشیم
. تسا رتمولیک  شش  مارحلادجسم  ات  میعنت  دجسم  هلصاف 

ارِح راغ  رونلا و  لبج 

. تسا ناسنا  کی  تماق  هزادنا  هب  نآ  عافترا  دراد و  رارق  نآ  يالاب  رد  ارِح » راغ   » تسا و عقاو  هّکم  رهش  قرش  رد  رونلا  لبج 
هب تدابع  يارب  یهاگ  ناضمر  هام  ریغ  رد  تخادرپیم و  تدابع  هب  ارح  راغ  رد  ار  لاس  ره  ِناضمر  هام  ماـمت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

. تسا هدربیم  اذغ  بآ و  ترضح  نآ  يارب  اهراب  هجیدخ  شرسمه  ینعی  ترضح ؛ نآ  روای  اهنت  و  تفریم . اجنآ 
نیا دـش و  لزان  دوب ، تدابع  لوغـشم  ارِح  راغ  رد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  بجر  هام  متفه  تسیب و  رد  نیما  لـیئربج  هکنیا  اـت 

: درک توالت  ترضح  نآ  رب  ار  تایآ 
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93 ص :
.(1) ٍقَلَع ...  ْنِم  َناَسنِْإلا  َقَلَخ  َقَلَخ * يِذَّلا  َکِّبَر  ِمِْسب  ْأَْرقا 

. منادیمن ندناوخ  تفگ : دوب ، هدناوخن  سرد  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. دـناوخب دـناوتیم  درک  ساسحا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  رارکت  راـب  هس  زا  سپ  ناوخب . تفگ : درـشف و  ار  ترـضح  نآ  یحو  هتـشرف 

. درک توالت  ار  تایآ  نآ  هاگنآ 
هاگآ نایرج  زا  ار  يو  تفرگ و  شیپ  ار  هجیدخ  هناخ  هار  دـمآ و  دورف  ارِح  راغ  زا  ياهداعلاقوف  یگتـسخ  بارطـضا و  اب  ترـضح  سپس 

. تفر باوخ  هب  یکدنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دناشوپ و  ار  وا  هجیدخ  ناشوپب ، ارم  دومرف : هجیدخ  هب  تخاس و 
: دیسر ادن  هک  تشذگن  يزیچ 

.(2) ْرِذنَأَف ...  ُْمق  ُرِّثَّدُْملا * اَهُّیَأ  اَی 

روَث راغ  روَث و  هوک 

هدش و عقاو  هکم  قرش  رد  فئاط  هار  رس  رب  هوک  نیا  تشگ . فورعم  روث  هوک  هب  اجنآ  ةانم ، دبع  نب  روث  دلوت  تبسانم  هب 

. قلع هروس  - 1
. رثدم هروس  - 2
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94 ص :
ربمایپ نابزیم  زور  هنابـش  هس  راغ ، نیا  دراد . دوجو  روث » راغ   » هوک نیا  یقرـش  یناقوف و  تمـسق  رد  تسا . هنیدم  ریـسم  فلاخم  تهج  رد 

. تسا هدوب  رکبوبا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص 
موش هشقن  نیا  زا  ار  ترـضح  دـنوادخ  دندیـشک  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لتق  هشقن  شیرق  نارـس  هک  یتقو  تثعب  مهدزیـس  لاس  رد 
راغ نیا  رد  رکبوبا  هارمه  دوخ  دـیناباوخ و  شیوخ  رتسب  رد  ار  مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  تیبملا ) ۀـلیل   ) دوعوم بش  رد  تخاس و  هاگآ 

. درک ترجه  هنیدم  هب  دندش  سویأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  بیقعت  زا  نانمشد  هک  زور  هنابش  هس  زا  سپ  دش و  یفخم 
نتفای يارب  دندوب و  ترضح  نآ  نتفای  يارب  شالت  رد  نانمشد  دندربیم ، رس  هب  راغ  رد  رکبوبا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یماگنه 

ار ترضح  نآ  ياپ  ّدر  اهنآ  زا  یکی  دنتفرگ . راک  هب  ربمایپ  ياپ  ّدر  ندرک  ادیپ  يارب  ار  ناسانشراک  دندرک و  نییعت  هزیاج  رتش  دص  ناشیا 
مخت اجنآ  رد  نارتوبک  هدـینت و  راغ  هناهد  رب  توبکنع  ياهرات  هک  دـندید  یلو  درک ، ییامنهار  راغ  ِرد  ِیکیدزن  اـت  ار  نمـشد  تخاـنش و 

! تسین راغ  لخاد  یسک  دندرک  نیقی  تهج  نیمه  هب  دناهتشاذگ ،
تشحو و دیسر  رکبوبا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شوگ  هب  راغ  نوریب  رد  نانآ  يوگتفگ  نمشد و  يادص  رس و  هک  ماگنه  نآ  رد 
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95 ص :
: دومرف وا  هب  ترضح  اذل  تفرگ ، ارف  ار  رکبوبا  بارطضا 

.(1) اَنَعَم ...  َهَّللا  َّنِإ  ْنَزَْحت  َال  ... 

خَف يادهش  رازم 

مالـسلا هیلع  یبتجم  نسح  ماما  ناگداون  تاداس و  زا  نت  دصکی  زا  شیب  هعقاو  نیا  رد  تسا . مالـسا  خیرات  زوسناج  ثداوح  زا  خف ، هعقاو 
هس زا  سپ  ناشیاه  ندب  دش و  ادج  ندب  زا  نانآ  ياهرس  دندیسر و  تداهش  هب  تموکح  لامع  تسد  هب  یسابع  ِيداه  تموکح  نامز  رد 

. دیدرگ نفد  زور 
. تسا هدنامن  ياج  رب  نآزا  يرثاو  هدش  ناسکی  نیمزاب  رضاح  لاح  رد  هک  تسامیعنتدجسم ، یکیدزنرد  خَف  يادهشرازم 

نآ طونح  اه و  نفک  هک  دش  دنهاوخ  هتشک  نامیا  اب  دارفا  زا  یهورگ  اب  نم  نادناخ  زا  يدرم  اجنیا  رد  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
(2) دباتشب ». تشهب  يوس  هب  ناشندب  زا  لبق  ناشناور  دیایب و  تشهب  زا  اه 

40 هبوت : - 1
« ۀّنجلا یلإ  مهداسجأ  مهحاورأ  قبست  ۀّنجلا ، نم  طونح  نافکأب و  مهل  لزنی  نینمؤملا ، نم  ۀباصع  یف  یتیب  لهأ  نم  لجر  انهاه  لتقی  - » 2

ص 289. نییبلاطلا ، لتاقم 
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96 ص :
(1) تسا ». هدشن  هدید  خف  زا  رتگرزب  یهاگلتق  البرک  زا  دعب  تیب ، لها  ام  يارب  : » دومرف مه  مالسلا  هیلع  داوج  ماما 

مارحا

هانگ هد  دسیونیم و  وت  يارب  هنـسح  هد  هیبلت  ره  لباقم  رد  دنوادخ  یتفگ ، کیّبل  یتسب و  مارحا  نوچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
داتفه ادـخ  يارب  نامیا و  يور  زا  مارحا  لاـح  رد  هک  یـسک  : » دـیامرفیم نینچمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   (2) دـنکیم ». كاپ  ار  وت 
نایفس  (3) دریگیم ». هاوگ  ار  هتـشرف  نویلیم  کی  قافن ، زا  وا  يرود  منهج و  شتآ  زا  يو  يدازآ  هب  تبـسن  دنوادخ  دـیوگب ، هیبلت  هبترم 
گنر دوب ، بکرم  راوس  هتسب و  مارحا  هک  یلاح  رد  ترضح  نآ  مدوب ، مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  تمدخ  جح  رفـس  رد  دیوگیم : هنیَیُع  نب 

داتفا هزرل  هب  شندب  دش و  درز  شاهرهچ 

.« ّخفنم مظعأعرصم  ّفطلادعب  انل  نکیمل  - » 1
ص 183. بلاطلا ، ةدمع 

« تائیس رشع  کنع  احمو  تانسح ، رشع  ۀیبلت  ّلک  یف  کل  یلاعت  هَّللا  بتک  ّتیبلو  تمرحأ  اذإف  - » 2
ص 131. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 

« قافنلا نم  ةءارب  رانلا و  نم  ةءاربب  کلم  فلأفلأ  هل  هَّللا  دهشأ  ًاباستحاو ، ًانامیإ  ةرم  نیعبس  همارحإ  یف  یّبل  نم  - » 3
ص 337. ج 4 ، یفاک ،
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97 ص :
؟ دییوگیمن هیبلت  ایآ  دش : لاؤس  دیوگب . هیبلت  تسناوتن  و 

نیمز هب  بکرم  زا  درک و  شغ  ادخ  فوخ  زا  تفگ  هیبلت  نوچ  و  کیَدْعَـس » َو ال  َکیََّبل  ال  : » دـیوگب مباوج  رد  دـنوادخ  مسرتیم  دومرف :
(2) تسا . هدرک  لقن  ار  بلطم  نیا  ریظن  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  هب  تبسن  سَنا  نب  کلام  نینچمه   (1) داتفا .

نم يارب  هک  هنوگنامه  نم ، ناگدنب  يا  دسریم : ادن  دنوادخ  يوس  زا  دـنوشیم  مرحم  مدرم  هک  یماگنه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  اضر  ماما 
. یقالخا ياه  یگدولآ  زا  ندش  كاپ  نطاب و  ریهطت  ینعی : مارحا ؛ لسغ   (3) منکیم ». مارح  منهج  شتآ  رب  ار  امش  زین  نم  دیدش  مرحم 

تاصخشت و زا  يرود  ینعی  هتخود ؛ سابل  ندروآ  نوریب 

یشخأ لاق : یّبلت ؟ الأ  لیقف : یّبلی ، نأ  عطتسی  ملو  ةدعرلا  هیلع  تعقوو  هنول  ّرفـصا  هتلحار  هب  توتـساو  مرحأ  امّلف  نیدباعلا ، نیز  ّجح  - » 1
« هتلحار نع  طقسو  هیلع  ًایشغم  ّرخ  یّبل  املف  کیدعس ، الو  کیّبل  ال  ّیبر : یل  لوقی  نأ 

ص 35. ج 4 ، یلائللا ، یلاوع 
ب 169 / 235 عیارشلا : للع  - 2

« یل متمرحأ  امک  رانلا  یلع  مکّنمِرحأل  یئامإو  يدابع  لاقف : یلاعت ، هَّللامهادان  اومرحأ  اذإ  سانلانإ  - » 3
ص 127. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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98 ص :
. تیصعم سابل  زا  زیهرپ  ییایند و  بصنم  ماقم و  اه و  لادم  اه و  تنیز  يویند و  تانّیعت 

. اوقت یگدنب و  تعاط و  سابل  ندیشوپ  ینک . تاقالم  ار  ادخ  نآ  اب  یهاوخیم  هک  ياهداس  ششوپ  ینعی  مارحا ؛ سابل 
اطخ زا  عونمم  ادخ  نامهیم  تیعقوم ، نیا  رد  راگدرورپ . اب  تاقالم  هار  رد  شیوخ  رادرک  راتفر و  هب  تبـسن  لرتنک  ینعی  مارحا ؛ تامّرحم 

. تسا هانگ  و 
ماجنا اب  تسا . سوه  يوه و  هراّما و  سفن  رب  ّطلست  هنیمز  حابم ، روما  زا  یتح  یشوپ  مشچ  ایند و  زا  ندیرب  توهش ، هب  هاگن  ربکت ، غورد ،

. دوشیم افوکش  ناناملسم  فلتخم  راشقا  نیب  ماجسنا  تدحو و  مجع و  برع و  هایس ، دیفس و  تیعر ، بابرا و  نایم  يواست  مارحا ،

فاوط

ایآ دنتفگ : دـمآ و  تخـس  اهنآ  رب  رما  نیا  دـننک  هدجـس  مدآ  هب  درک  رما  اههتـشرف  هب  دـنوادخ  هک  یتقو  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
يزیچ نم  دومرف : دنوادخ  مینکیم !؟ وت  حیبست  سیدقت و  ام  هک  یلاح  رد  یهدیم ؟ رارق  زیرنوخ  دسفم و  نیمز  يور 
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99 ص :
. دندرک وفع  ياضاقت  اههتشرف  درک ، بضغ  نانآ  رب  اهنآ ، ضارتعا  رطاخ  هب  دینادیمن و  امش  هک  منادیم 

ناشهبوت دنوادخ  سپ  دنتساوخ . ترفغم  دنوادخ  زا  دندرک و  فاوط  لاس  تفه  اه  نآ  درک . رما  رومعملا  تیب  فاوط  هب  ار  نانآ  دنوادخ 
. تفریذپ ار 

(1) دـنک ». لیـصحت  ار  دـنوادخ  تیاضر  نآ ، رود  هب  فاوط  اب  زین  رـشب  ات  داد  رارق  رومعملاتیب »  » ربارب رد  ار  هَّللا » تیب   » دـنوادخ هاـگنآ 
تـسا ینامیپ  دهع و  وت  يارب  ادخ  دزن  نآ ، رطاخ  هب  ینک  فاوط  ار  هبعک  رود  تفه  هک  یماگنه  : » دـیامرفیم هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

(2) دهد ». رارق  شیوخ  باذع  دروم  ار  وت  سپ  نآ  زا  دراد  مرش  دنوادخ  هک 

حّبـسن نحن  ءامدـلا و  کفـسی  اهیف و  دـسفی  نم  اهیف  لعجتأ  اولاقف : هیلع ، اّودر  مدآل  اودجـسی  نأ  ۀـکئالملا  رمأ  اّـمل  ّلـجوّزع  هَّللا  ّنإ  - » 1
حارـضلاب و اوفوطی  نأ  مهرمأف  ۀبوتلا ، هولأس  مث  مهیلع ، بضغف  نوملعت  ام ال  ملعأ  ینإ  یلاعت  كرابت و  هَّللا  لاق  کل  سّدـقن  كدـمحب و 
، مهنع یـضر  کلذ و  دـعب  نم  مهیلع  بات  مث  اولاق ، امم  ّلـجوّزع  هَّللا  نورفغتـسی  و ]  ] نینـس عبـس  هب  نوفوطی  اوثکم  و  رومعملا ، تیبلا  وه 

« مهل ًاروهط  مدآ و  ینب  نم  بنذأ  نمل  ۀبوت  مارحلا ...  تیبلا  هَّللا  لعج  مث  فاوطلا ، لصأ  ناک  اذهف 
ص 188. ج 4 ، یفاک ،

« هدعب کبّذعی  نأ  ّکبر  کنم  ییحتسی  ٌرکذ  ٌدهع و  هَّللادنع  کلذب  کل  ناک  ًاعوبسا  تیبلاب  تفط  اذإف  - » 2
ص 131. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیال  نم 
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100 ص :
دـسیونیم و وا  يارب  هنـسح  رازه  داتفه  دـنوادخ  دروآ ، اجب  ار  نآ  زامن  هبعک و  فاوط  یجاح  هچنانچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  داجـس  ماـما 

ندرک دازآ  شاداپ  دروآیم و  رب  ار  وا  تجاح  رازه  داتفه  دربیم و  الاب  ار  وا  هجرد  رازه  داتفه  دـنکیم و  كاـپ  وا  زا  هاـنگ  رازه  داـتفه 
يارب دنوادخ  دنک ، فاوط  هبترم  کی  هک  یسک  : » دومرف قاحسا  هب  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) دنکیم ». تبث  وا  يارب  هدـنب  رازه  داتفه 

دراکیم و وا  يارب  تشهب  رد  تخرد  رازه  دربیم و  الاب  وا  يارب  هجرد  رازه  دنکیم و  وحم  وا  زا  هانگ  رازه  دـسیونیم و  هنـسح  رازه  وا 
وا هب  دـیاشگیم و  شیور  هب  ار  تشهب  ِرد  تشه  دیـسر  مزتلم  هب  هک  نیمه  دـنکیم و  تبث  شلمع  هماـن  رد  هدـنب  رازه  ندرک  دازآ  باوث 

.« وش دراو  یتساوخ  يرد  ره  زا  دوشیم : هتفگ 
. یلب تفگ : قاحسا  تسا »؟ فاوط  زا  لضفا  هک  یلمع  زا  منک  تهاگآ  ایآ  : » دومرف رامع  نب  قاحسا  هب  سپس 

فلأ نیعبس  هل  عفر  و  ۀئّیس ، فلأ  نیعبس  هنع  یحم  و  ۀنسح ، فلأ  نیعبس  هل  هَّللا  بتک  نیتعکر  یّلـص  تیبلاب و  فاط  ًاّجاح و  مدق  نم  - » 1
 ...« ۀبقر فلأ  نیعبس  قتع  هل  بتک  و  ۀجاح ، فلأ  نیعبس  یف  هعّفش  و  ۀجرد ،

ص 411. ج 4 ، یفاک ،
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101 ص :
فاوط هد  ات  فاوط  هس  فاوط ، ود  فاوط ، کی  دنوادخ  دروآرب ، دوخ  نمؤم  ردارب  جـئاوح  زا  تجاح  کی  هک  یـسک  : » دومرف ترـضح 

زا تمحر  تصش  تسا ، هبعک  فارطا  رد  دنوادخ  تمحر  تسیب  دص و  انامه  : » دومرف مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) دسیونیم ». وا  شیارب 
اب تافرع ] هب  نتفر  زا  لبق   ] جـح لامعا  زا  لـبق  فاوطکـی  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما   (2) تسا »...  ناگدـننک  فاوـط  يارب  نآ 

(3) تسا ». نآ  زا  دعب  فاوط  داتفه  زا  رتتلیضف 

فلأ هل  سرغ  و  ۀجرد ، فلأ  هل  عفر  و  ۀئیس ، فلأ  هنع  یحم  و  ۀنسح ، فلأ  هل  هَّللا  بتک  ًادحاو  ًافاوط  تیبلا  اذهب  فاط  نم  قاحسإ  ای  - » 1
اهیأ نم  لخدأ  هل : لاقف  ۀـّنجلا ، باوبأ  ۀـینامث  هل  هَّللا  حـتف  مزتلملا  یلإ  راص  اذإ  یتح  ۀمـسن ، فلأ  قتع  باوث  هل  بتک  و  ۀـّنجلا ، یف  ةرجش 
هیخأل یـضق  نم  لاق : یلب ، تلق : اذه ؟ نم  لضفأ  وه  امب  كربخأ  الفا  معن ، لاق : فاط ؟ نمل  هّلک  اذـه  كادـف ، تلعج  تلقف : لاق : تئش ،

« ًارشع غلب  یتح  ًافاوطو  ًافاوطو  ًافاوط  هل  هَّللا  بتک  ۀجاح  نمؤملا 
ح 10. ب 4 / فاوطلا / باوبا  ص 394 / ج 5 ، لئاسو ،

 ...« نیفئاطلل نوتس  اهنم  ۀمحر ، ةأم  نیرشع و  ۀبعکلا  لوح  ّلجوّزعهَّلل  ّنإ  - » 2
ص 134. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

« ّجحلا دعب  ًافاوط  نیعبس  نم  لضفأ  ّجحلا  لبق  فاوط  - » 3
ص 412. ج 4 ، یفاک ،
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102 ص :

نارگید زا  تباین  هب  یبحتسم  فاوط 

هراشا

ماجنا نایانـشآ  ناتـسود و  نادنزرف و  رـسمه و  ردام و  ردپ و  يارب  زامن  تعکر  ود  فاوط و  کی  : » تسا هدومرف  مالـسلا  هیلع  مظاک  ماما 
(1) ياهتفگ ». تسار  مدناوخ  زامن  مدرک و  فاوط  وت  بناج  زا  هک  ییوگب  کی  ره  هب  رگا  یتشگرب  نطو  هب  یتقو  هدب ،

تافرع

. نتفای یهاگآ  نتخانش و  ینعی  تافرع ؛» »
نیا هب  هفرع  زور  ار  میهاربا  ترـضح  لیئربج  : » دومرف ترـضح  دـنمانیم ؟ تافرع  ارچ  ار  تافرع  دـش  لاؤس  مالـسلا  هیلع  قداـص  ماـما  زا 

: تفگ لیئربج  دیسر  ارف  رهظ  نوچ  دروآ ، ناکم 
، زومایب ار  تکسانم  نک و  فارتعا  دوخ  هانگ  هب  میهاربا  يا 

نعو یّماو  یبأ  نع  نیتعکرلا  نیتاه  فاوطلا و  اذه  ّنإ  مهّللا  لق : مث  نیتعکر ، ّلصو  ًاعوبسأ  فطف  ککـسن ، تیـضقف  ۀّکم  تیتأ  اذإ  - » 1
نیتعکر کـنع  تیّلـصو  کـنع  تفط  دـق  ینإ  لـجّرلل : تلق  نإ  ءاـشت  ـالف  يدـلب ...  لـهأ  عیمج  نعو  یتّماـح  نعو  يدـلو  نعو  یتجوز 

 ...« ًاقداص تنکّالإ 
ص 316. ج 4 ، یفاک ،
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103 ص :
نیمزرـس نیا  رد  میهاربا  ترـضح  یلوق  ربانب   (1) دش ». هدـیمان  تافرع  نیمزرـس  نیا  اذـل  نک . فارتعا  نک ، فارتعا  تفگ  لیئربج  نوچ 

. دش فراع  دوخ  هفیظو  هب  دنکیم و  ینابرق  ادخ  هار  رد  ار  لیعامسا  هک  دید  باوخ 
. تسا رتمولیک  تسیب  زا  رتمک  هکم  ات  تافرع  نیمزرس  هلصاف 

. دننک فوقو  دیاب  برغم  ات  هفرع  زور  رهظ  زا  جاجح  نیمزرس  نیا  رد 
زین (2) و  دنکیمن ». دازآ  منهج  شتآ  زا  ار  دوخ  ناگدـنب  هفرع  زور  هزادـنا  هب  يزور  چـیه  دـنوادخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

تاـفرع رد  مدرم  هک  یماـگنه  : » دوـمرف نینچمه   (3) دوشیمن ». هدیـشخب  تاـفرع  رد  زج  هک  تسا  یناـهانگ  ناـهانگ ، ناـیم  رد  : » دومرف
فوقو

اّملف ۀـفرع ، موی  مالـسلا  هیلع  میهاربإب  جرخ  لیئربج  ّنإ  : » لاقف تافرع ؟ تیّمـس  مل  تاـفرع ، نع  مالـسلا  هیلع  هَّللادـبع  یبأ  نع  لئـس  - » 1
« فرتعا فرتعا  لیئربج : لوقل  تافرع ، تیّمسف  ککسانم ، فرعاو  کبنذب  فرتعا  میهاربإ  ای  لیئربج : هل  لاق  سمشلا ، تلاز 

ب 173. ص 436 / ج 2 ، عیارشلا ، للع 
« ۀفرع موی  نم  رانلا  نم  ًادبع  هیف  هَّللا  قتعی  نأ  رثکأ  موی  نم  ام  - » 2

ص 192. ج 5 ، يربکلا ، ننس 
« تافرعبّالإ رفغتال  بونذ  بونذلانم  - » 3

ص 415. ج 114 ، تایرفعج ،
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104 ص :
ناگتـشرف هب  دـنکیم و  راختفا  مدرم  نیا  هب  ناگتـشرف  دزن  دـنوادخ  دـننکیم ، تساوخرد  يراز  هیرگ و  اـب  ار  دوخ  تاـجاح  دـننکیم و 

دناهدرک و جرخ  نم  هار  رد  ار  ناشلام  دناهدمآ و  نم  يوس  هب  دولآ  رابغ  رود و  ياه  هار  زا  نم  ناگدنب  هک  دینیبیمن  ایآ  دنکیم : باطخ 
، منکیم كاپ  هانگ  زا  ار  اه  نآ  مشخبیم و  ناشناراکوکین  هب  ار  ناشناراکهانگ  دـنگوس  ملالج  تزع و  هب  دـناهدرک ؟ هتـسخ  ار  اه  ندـب 

ياه نش  دادـعت  هب  تناهانگ  هچنانچ  ینک  فوقو  تافرع  رد  هک  هاـگنآ  : » دومرف هرخـألابو   (1) دناهدش ». دلوتم  ردام  زا  هک  يزور  دـننام 
: دندیسرپ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  زا   (2) دیـشخب ». دهاوخ  ار  اه  نآ  دنوادخ  دشاب ، ناراب  تارطق  ای  نامـسآ  ناگراتـس  ای  رازنش 

دنوادخ دنک  نامگ  دشاب و  هدرک  كرد  ار  تافرع  هک  یسک  : » دومرف ترـضح  تسا ؟ رتگرزب  همه  زا  شهانگ  تافرع  لها  زا  یـسک  هچ 
ار وا 

امأ یتاوامس ، ناّکسو  یتکئالم  لوقی : و  تاوامس ، عبس  ۀکئالم  مهب  هَّللا  یهاب  تاجاحلاب ، تاوصألا  تّجـض  تافرع و  یف  اوفقو  اذإف  - » 1
مهنـسحمب مهئیـسم  ّنبهأل  یلالجو  یتّزعوف  نادبألا ؟ اوبعتأو  لاومألا ، اوقفنأ  دـق  ًاربُغ ، ًاثعُـش  قیمع  ّجـف  ّلک  نم  ینوتأ  يدابع ، یلإ  نورت 

ص 489. نیلفاغلا ، هیبنت  مهتاهّمأ » مهتدلو  مویک  بونذلا  نم  مهّنجرخألو 
ج بیذهت ، کل »...  هَّللا  اهرفغل  رطملا  رطق  وأ  ءامـسلا  موجن  ددعب  وأجلاعلمر  لثم  بونذلانم  کیلع  ناک  نإف  تافرعبتفقواذإف ...  - » 2

ص 25. ، 5
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105 ص :
رد ایآ  وت ، رب  ياو  : » دومرف وا  هب  درکیم ، ییادگ  هک  دینش  ار  یلئاس  يادص  هفرع  زور  رد  مالـسلا  هیلع  داجـس  ماما   (1) تسا ». هدیزرماین 

تداعـس و دـیما  دنتـسه  ناردام  مکـش  رد  هک  ییاـههچب  يارب  زور  نیا  رد  هک  یلاـح  رد  ینکیم !؟ لاؤس  ادـخ  ریغ  زا  يزور  نینچ  لـثم 
هک نیا  رگم  دنکیمن  فوقو  تافرع  رد  راکدـب ) هچ  راکوکین و  هچ   ) سک چـیه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما   (2) دوریم »! یتخبشوخ 

(3) دنکیم ». باجتسم  ار  شیاعد  دنوادخ 

هَرِمَن دجسم 

هراشا

. تسا هفرع  زور  رد  میهاربا  ترضح  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  فقوت  لحم  دراد ، رارق  هَرِمَن  يداو  رد  هک  دجسم  نیا 

«. هل رفغی  مل  ّهنا  نّظی  وه  تافرع و  نم  فرصنی  يذلا  : » لاق ًامرج ؟ مظعأ  تافرع  لهأ  ّيأ  هَّللا : لوسر  ای  لیق  - 1
ص 409. ج 113 ، تایرفعج ،

یف امل  یجریل  هنإ  مویلا ، اذـه  یف  لأست  هَّللا  ریغأ  کحیو  : » هل لاقف  سانلا ، لأسی  اًلئاس  ۀـفرع  موی  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  نب  یلع  عمـس  - 2
ص 137. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال  ًادیعس .» نوکی  نأ  مویلا  اذه  یف  یلابحلا  نوطب 

ص 262. ج 4 ، یفاک ، هل »...  باجتسا  الإ  رجاف  ّرب و ال  لابجلا  کلت  دحأ  فقی  ام  - » 3
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106 ص :
. تسا هتفرگ  رارق  رعشم  هار  رس  رب  تافرع و  نیمزرس  هب  لصتم  هرمن  يداو 

. دراد ار  رازگزامن  رازه  هاجنپ  دص و  دودح  شیاجنگ  تسا و  عبرم  رتم  رازه  تسیب  دص و  دودح  گرزب ، ِدجسم  نیا  تحاسم 

هفلَدزُم ای  رعشم 

.(1) ِماَرَْحلا ...  ِرَعْشَْملا  َْدنِع  َهَّللا  اوُرُکْذاَف  ٍتاَفَرَع  ْنِم  ُْمتْضَفَأ  اَذِإَف  ... 
لحم يانعم  هب  نینچمه  هکم و  اـنم و  يوس  هب  نتفر  شیپ  مدـقت و  لـحم  ینعی  هِفلَدُزم ؛»  » و مهف . كرد و  روعـش و  ناـکم  ینعی  رعـشم ؛» »

. تسا هدمآ  زین  هدرشف  مه  هب  مه و  هب  کیدزن  عامتجا و 
. تسا رتمولیک  راهچ  ًابیرقت  نآ  لوط  هدش و  عقاو  انم  تافرع و  نیب  هک  تعسو  مک  تسا  ياهّرد  تسا ، مرح  هدودحم  رد  هک  نیمزرس  نیا 

. دنناوخیم هفلدزم » دجسم   » ار نآ  هک  عیسو  رایسب  تسا  يدجسم  هقطنم  نیا  رد 

.198 هرقب : - 1
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107 ص :
. درک توالت  ترضح  نآ  يارب  رعشم  هرابرد  ار  یتایآ  دش و  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  لیئربج  دجسم ، نیمه  لحم  رد 

نیا زا  ار  اه  گیر  تسا  بحتـسم  دننک و  فوقو  باتفآ  عولط  ات  رجف  عولط  زا  دیاب  دـیع ، بش  ندـنام  رب  هوالع  جاجح  نیمزرـس  نیا  رد 
. دنروآدرگ لحم 

دایرف يدانم  دسریم  ارف  متشه  بش  نوچ  اما  تسا ، رتشیب  اه  نابایب  همه  زا  رعـشم  ناروناج  تارـشح و  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
هب دنوریم ؛ فارطا  ياه  هوک  هب  رعـشم  زا  تارـشح  سپـس  دیوش . رود  ادخ  هناخ  نارئاز  نانامهیم و  زا  ناروناج ، تارـشح و  يا  دنزیم :

نایم زا  هک  یـسک  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) دندرگیمرب ». دوخ  ياج  هب  جاجح ، نتفر  زا  دـعب  دـنوشن و  هدـید  هک  يروط 
هتـسب ناـنمؤم  ياـهاعد  رب  بش  نآ  رد  نامـسآ  ياـهرد  و  دـشخبیم ، ار  شناـهانگ  دـنوادخ  درذـگب ، عـضاوت  ینتورف و  اـب  نیَمَزِأم (2) 

نم ناگدنب  امش  میامش و  راگدرورپ  نم  دیامرفیم : دنوادخ  دوشیمن و 

یف جرختف  هَّللا ، دـفو  نع  نلحرا  ّماوهلا  رـشعم  ای  هَّللادـنع : نم  دانم  يدان  ۀـیورتلا  ۀـلیل  تناک  اذإف  ًاّماوه ، هَّللا  دـالب  رثکأ  ۀـفلدزملا  ّنإ  - » 1
« تداع ّجاحلا  فرصنا  اذإف  يرت ، ثیح ال  اهعستف  لابجلا 

ص 224. ج 4 ، یفاک ،
. دوشیم زاغآ  هوکود  نآ  نیب  هگنت  زا  رعشم  هدودحم  هک  تسا  یهوک  ود  مان  نیَمَزِأم » - » 2
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108 ص :
. منک باجتسم  ار  امش  ياعد  هک  تسا  نم  رب  دیدرک و  ادا  ارم  ّقح  دیتسه ،

. دوشیم هدیزرمآ  دوش  هدیزرمآ  دهاوخب  رگا  دوشیم و  كاپ  دوش  كاپ  شناهانگ  دهاوخب  ادخ  زا  بش  نآ  رد  هک  یسک 
(1) دوشیم ». جراخ  هانگ  زا  دنک  فوقو  رعشم  رد  یجاح  هچنانچ  و 

رِّسَحُم يداو 

. دراد مان  رِّسَُحم » يداو   » تسا و رتم  دصکی  زا  رتمک  نآ  ضرع  هک  تسا  ینیمز  هعطق  انم  رعشم و  نایم 
. دنوش رّسحميداو  دراو  دیابن  باتفآ  عولط  زا  لبق  دننکیم ، فوقو  مارحلارعشم  رد  هک  نایجاح 

هَّللا لوقیو  نینمؤملا ...  تاوصـأل  ۀـلیللا  کـلت  قلغت  ـال  ءامـسلا  باوبأ  نإو  هبوـنذ ، هل  هَّللارفغ  ربکتـسم  ریغ  ینم  یمزأـم  نیب  ّرم  نمو  - » 1
نمل رفغیو  هبونذ ، هنع  ّطحی  نأ  دارأ  نّمع  ۀـلیللا  کلت  ّطحیف  مکل ، بیجتـسا  نأ  ّیَلَع  ّقحو  یّقح  متیّدأ  يدابع  متنأو  مّکبر  اـنأ  لـجوّزع :

 ...« هبونذ نم  جرخ  رعشملاب  فقو  اذإ  ّجاحلاو  هل ...  رفغی  نأ  دارأ 
ص 138. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

رِّسَحُم www.Ghaemiyeh.comيداو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 118 

http://www.ghaemiyeh.com


109 ص :
، دندروخ ترسح  تسکش  نیا  ببس  هب  ههربا  هاپس  نوچ  دندیسر . تکاله  هب  هطقن  نیمه  رد  ههربا  نایهاپس  لیف و  باحصا  هک  تسا  لقن 

. تفای ترهش  رّسَُحم »  » هب يداو  نیا 

انم

« انم  » هب نیمزرـس  نیا  تهج  نیا  زا  درک . شزرمآ  ياّنمت  مدآ  يراد ؟ وزرآ  اـنمت و  هچ  دندیـسرپ  يو  زا  دـمآ ، اـنم  هب  مدآ  ترـضح  یتقو 
. دش فورعم 

. دشابیم رتم  دصشش  رازه و  هس  دودح  نیمزرس  نیا  لوط  تسا . هکم  هِفلَدُزم و  نایم  انم » »
جراخ مارحا  زا  ریـصقت  ای  قلح  ماجنا  اب  سپـس  هدرک ، ینابرق  نآ  زا  سپ  دـننکیم و  یمر  ار  هبقع  هرمج  اـنم  رد  ناـبرق  دـیع  زور  جاـجح 

. دنوشیم
دـنزادرپیم و هناگ  هس  تارمج  یمر  هب  نآ  ياهزور  رد  دـننکیم و  هتوتیب  انم  رد  هجح  يذ  هام  مهدزاود  مهدزاـی و  ياـه  بش  نینچمه 

. دننکیم چوک  هکم  هب  انم  زا  مهدزاود  زور  رهظ 
( راکدب هچ  راکوکین و  هچ   ) سک چیه  : » دومرف مالسلا  هیلع  رقاب  ماما 
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110 ص :
مدرم هک  نیمه  : » دیامرفیم زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (1) دنکیم ». باجتـسم  ار  شیاعد  دنوادخ  هک  نیا  رگم  دنکیمن  فوقو  انم  رد 

(2) مدش ». یضار  نم  انامه  دیتسه  نم  تیاضر  ناهاوخ  رگا  دهدیم : ادن  ادخ  بناج  زا  يدانم  دندرک ، تماقا  انم  رد 

فیخ دجسم 

. دناهدیمان فیخ » دجسم   » ار نآ  تسا  عقاو  هوک  هنماد  رد  دجسم  نیا  نوچ  دنیوگ و  ار  هوک  یبیشارس  هنماد و  فیخ ؛» »
تسکش مالـسا  هب  دننک و  هلمح  هنیدم  هب  هک  دندرک  اضما  ار  ینامیپ  برع  لیابق  زا  یخرب  اب  ناکرـشم  نایدوهی و  ترجه ، مجنپ  لاس  رد 

اب تسا  فورعم  قدـنخ  ای  بازحا  گنج  هب  هک  یـشکرکشل  نیا  تسا . هدوب  ناکم  نیمه  ناـمیپ  نیا  ياـضما  ّلـحم  دـنزاس ، دراو  تخس 
مالسا نانمشد  تسکش 

 ...« هل باجتساّالإ  رجاف  الو  ّرب  لابجلا  کلت  دحأ  فقی  ام  - » 1
ص 262. ج 4 ، یفاک ،

« تیضر دقف  یضرأ  نأ  متدرأ  نإ  لجوّزع : هَّللا  لبق  نم  دانم  يدان  ینمب ، مهنطاوم  سانلا  ذخأ  اذإ  - » 2
ص 262. ج 4 ، یفاک ،
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111 ص :
. دش وربور 

رازگزامن رازه  یس  دراد و  تحاسم  عبرم  رتم  رازه  جنپ  تسیب و  دودح  تسا ، عقاو  یلوا  هرمج  کیدزن  انم و  نیمزرس  رد  هک  دجـسم  نیا 
. دهدیم ياج  دوخ  نورد  ار 

نیا رد  جـح  ماّیا  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ   (1) دناهدناوخ ». زامن  فیخ  دجـسم  رد  ربمایپ  دـصتفه  : » دومرف مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
. درازگیم زامن  لحم 

. دننوفدم دجسم  نیا  رد  مدآ  ترضح  هلمج  زا  ربمایپ  داتفه  یتیاور  هب  انب  نینچمه  و 

تارمج یمر 

میهاربا و مدآ و  ترـضح  رب  ناطیـش  هـک  دنتـسه  ییاـهلحم  هـبقع » هرمج   » و یطـسُو » هرمج   » و یلوا ،» هرمج   » ینعی یگنـس ؛ نوتـس  هـس 
. دش سویأم  ترضح  نآ  بیرف  زا  ناطیش  دندرک و  باترپ  وا  يوس  هب  گنس  تفه  راب  هس  ره  دش . رهاظ  لیعامسا 

. نتخیرگ ندرک و  باتش  رامجا ؛»  » و هرمج » »

« ّیبن ةأمعبس  فیخلا  دجسم  یف  یّلص  - » 1
ص 214. ج 4 ، یفاک ،
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112 ص :
: تفگ مدآ  هب  لیئربج  دش ، رهاظ  مدآ  رب  ناطیش  دنتشذگیم  ریسم  نیا  زا  لیئربج  هارمه  مدآ  ترضح  یتقو 

: تفگ مدآ  هب  لیئربج  موس ، راب  زا  سپ  تخیرگ . ناطیش  درک و  نانچ  مدآ  وگب ، ریبکت  ندز  گنس  ره  اب  نزب و  وا  هب  گنس  تفه 
. دید یهاوخن  ار  ناطیش  زگره  رگید 

هدـش هتخاس  ناطیـش  مان  هب  ییاه  نوتـس  اه  نآ  ياج  هب  ًادـعب  هک  هدوب  بصن  ییاه  تب  تارمج  زا  کی  ره  لحم  رد  رگید ، لـقن  هب  اـنب  و 
. دننک نارابگنس  ار  اه  تب  هلاس  همه  مدرم  ات  تسا 

ار تارمج  هچنانچ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ   (1) تسا ». تمایق  زور  هریخذ  تارمج  یمر  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
ار تارمج  یجاح  هک  یتقو  : » دومرف زین  مالسلا  هیلع  قداص  ماما   (2) دسیونیم ». وت  يارب  هنسح  هد  گیر  ره  ربارب  رد  دنوادخ  ینک  یمر 

(3) دوشیم ». كاپ  شناهانگ  دنک  یمر 

« ۀمایقلا موی  رخذ  رامجلا  یمر  - » 1
ص 138. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحیالنم 

 ...« تانسح رشع  ةاصح  ّلکب  کل  هَّللا  بتک  رامجلا  تیمر  اذإف  - » 2
ص 131. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

« هبونذ نم  جرخ  رامجلا  یمر  اذإ  ّجاحلا  - » 3
ص 138. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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113 ص :

ینابرق

هراشا

. وا هعساو  تمحر  دنوادخ و  هب  یکیدزن  بّرقت و  هلیسو  ینعی  ینابرق ؛» »
. تسا عمط  موقلح  ندیرب  ادخ و  هار  رد  هراّما  سفن  ناویح  نتشک  تقیقح  رد  ینابرق » »

مامت هرافک  نآ  نوخ  هرطق  نیلوا  اریز  شاب ؛ دوخ  ینابرق  حـبذ  دـهاش  : » دومرف مالـسلا  اهیلع  همطاف  شرتخد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
صوصخم شاداپ  نیا  ایآ  ادخ ، لوسر  يا  دندرک : ضرع  دندینش ، ار  ترضح  شیامرف  هک  ناناملسم  زا  یخرب  تسا » اه  شزغل  ناهانگ و 

؟ تسا امش  تیب  لها 
.« تسا ناناملـسم  مامت  يارب  شاداپ  نیا  هکلب  دنکن ، شتآ  همعط  ار  مترتع  زا  کی  چیه  هک  هدرک  هدـعو  دـنوادخ  انامه  : » دومرف ترـضح 

(1)

کیلع بنذ  ّلک  اهب  هَّللا  رّفکی  اهنم  ةرطق  لوأ  نإف  کتحیبذ ، حبذ  يدهشإ  : » مالسلا اهیلع  ۀمطافل  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  هَّللالوسر  لاق  - » 1
یف یندعو  هَّللا  ّنإ  : » لاق ۀماع ؟ نیملـسملل  مأ  ۀّصاخ ، کتیب  لهأل  اذه  هَّللالوسر : ای  لاقف  نیملـسملا ، ضعب  هعمـسف  کیلع » ۀـئیطخ  ّلکو 

« ۀّماع سانلل  اذهو  مهنم ، ًادحأ  رانلا  معطی  نأ ال  یترتع 
ص 142. ج 1 ، نساحم ،
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114 ص :
رب امـش  ياه  بکرم  اه  نآ  هک  اریز  دـینک ؛ باختنا  هبرف  ياهدنفـسوگ  یناـبرق  يارب  : » دومرف رگید  ياـج  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

: دومرف ماما  دیسرپ : ار  ینابرق  هفسلف  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا  ریصبوبا  (1) دنشابیم ». طارص 
(2) دوشیم ». هدیشخب  شبحاص  ناهانگ  دزیریم ، نیمز  رب  ینابرق  نوخ  هرطق  نیلوا  هک  یماگنه  »

ریصقت ای  قلح 

هک نیا  رگم  دتفایمن  نیمز  رب  وا  زا  ییوم  چیه  دشارتیم ، ار  دوخ  رس  هک  یماگنه  نمؤم  هدنب  انامه  : » دیامرفیم مالـسلا  هیلع  قداص  ماما 
(3) دهدیم ». رارق  وا  يارب  تمایق  رد  ار  يرون  دنوادخ  نآ  ربارب  رد 

« طارصلا یلع  مکایاطم  اّهنإف  مکایاحض ، اوهرفتسا  - » 1
ص 138. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 

«. ضرألا یلع  اهمد  نم  رطقت  ةرطق  لوأ  دنع  اهبحاصل  رفغیل  ّهنإ  : » لاقف ۀیحضألا ؟ ۀلع  ام  هَّللادبع  یبأل  تلق  - 2
ص 438. ج 2 ، عیارشلا ، للع 

« ۀمایقلا موی  ًارون  اهب  هل  هَّللا  لعج  الإ  هرعش  طقسی  مل  هسأر  قلح  اذإ  نمؤملا ...  دبعلا  نإ  - » 3
ص 215. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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115 ص :
ریـصقت هک  اه  نآ  يارب  درک و  ترفغم  بلط  راب  هس  دندیـشارتیم  رـس  هک  یناسک  يارب  ربمایپ  : » دومرف نینچمه  مالـسلا  هیلع  قداص  ماـما 

دوخ و هب  زونه  ایوگ  دنکیم  ریصقت  هک  یسک  دهدیم و  ناشن  رتهب  راگدرورپ  دزن  ار  ناسنا  ّللذت  رس  ندیـشارت   (1) راب ». کی  دندرکیم 
. راگدرورپ يدونشوخ  ات  دراد  هجوت  رتشیب  دوخ  تنیز 

. تسا یلامتحا  ياه  يرامیب  زا  يریگشیپ  بجوم  ندیشارت  رس  مه  یتشادهب  رظن  زا 

« ةّرم نیرّصقملا  یلع  تاّرم و  ثالث  نیقّلحملا  یلع  مّحرت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  نإ  - » 1
ص 276. ج 2 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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117 ص :

هنیدم

حون نافوت  زا  سپ  برثی 

مان برثی »  » نیمزرـس نیا  سپ  نآ  زا  دـش ، نکاس  نیمزرـس  نیا  رد  دوخ  نادـناخ  اب  برثی »  » ماـن هب  حون  ترـضح  ناـگداون  زا  یکی  نوچ 
. تفرگ

. دنشابیم ریضنینبو  هظیَُرقینب  هلیبق  اهنآ  ماوقا  نیرت  فورعم  هک  دندرک  ترجاهم  نیمزرس  نیا  هب  اهراب  نایدوهی 
: دنتشاد تنوکس  نایدوهی  رانک  رد  برثی  رد  زین  بارعا  زا  هتسد  ود 

هلیبق ود  دـنتفریم . رامـش  هب  لیـصا  ياه  برع  زا  نانآ  و  نآ . فارطا  نمی و  لها  ناـطحق و  نب  بُرعَی  نادـنزرف  هک  یناـطحق ؛ بارعا  - 1
. دندوب جرزخ  سوا و  هلیبق  دنتشاد ، تنوکس  برثی  رد  هک  نایناطحق  فورعم 

لیعامسا ترضح  ناگداون  زا  یکی  هک  ناندع  هب  نانآ  لسن  دندوب و  لیعامسا  ترضح  نادنزرف  هک  یناندع ؛ بارعا  - 2
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118 ص :
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119 ص :
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120 ص :
. دنتفریم رامش  هب  زاجح  هکم و  لها  بارعا  نیا  دندوب . يو  لسن  زا  مشاهینب  شیرق و  دیسریم و  تسا 

. دندرکیم یگدنز  رگیدکی  رانک  رد  و  دنتسب ، ییاه  نامیپ  ریضن  ینب  هظیرقینب و  دوهیاب  برثیرد  جرزخو  سوا  هلیبق 
چیه دوب و  جـیار  اه  نآ  نایم  يزیرنوخ  گنج و  دـندوب و  عازن  رد  مه  اب  هشیمه  برثی ، رب  ّطلـست  يارب  رود ، ياه  لاـس  زا  جرزخ  سوا و 

رارقرب یتسود  حلـص و  نانآ  نایم  ترجه ، زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  نیا  اـت  دـهد ، حلـص  تسناوتن  ار  هلیبق  ود  نیا  نیب  سک 
. درک

اـهژد و نیا  دادـعت  دـندرکیم . یگدـنز  اـجنآ  رد  دـندوب و  هدرک  اـنب  ياهعلق  ژد و  دوخ  يارب  کـی  ره  دوهی  بارعا و  فلتخم  ياـههلیبق 
. دیسریم یس  دص و  دودح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نامز  رد  اههعلق 

دـنمانیم و هنیدـم »  » ارنآ راصتخا  هب  نونکا  هک  درک  رییغت  ربمایپ  رهـش  ینعی  یبنلا ؛» ۀـنیدم   » هب یمارگ  ّیبن  ترجه  زا  سپ  رهـش  نیا  ماـن 
. تسا رتمولیک  تسیب  دص و  راهچ  دودح  هکم  ات  نآ  هلصاف 

. تسا هتشاد  رارق  یبنلادجسم  برغ  رد  هدوب و  عبرم  رتمولیک  یس  ترضح  نآ  دورو  ماگنه  هنیدم  تحاسم 
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121 ص :

ترجه ات  تثعب  زا 

نید هب  ار  مدرم  هنایفخم  لاـس  هس  دـش ، ثوعبم  يربماـیپ  هب  یگلاـس  لـهچ  نس  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  دـمحم  ترـضح  هک  نیا  زا  سپ 
. دندروآ نامیا  هک  دندوب  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  درم  نیلّوا  هجیدخ و  ترضح  نز ، نیلوا  درک . توعد  مالسا 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  لاس  هس  زا  سپ  دندش و  ناملـسم  رفن  لهچ  دودح  تدم  نیا  رد  هکنیا  ات  دش  هدوزفا  ناناملـسم  دادـعت  رب  مکمک 
. درک راکشآ  ار  دوخ  توعد  هلآ 

دندیشک ناناملسم  ترضح و  نآ  ّدضرب  اههئطوت  اههشقن و  ماسقا  عاونا و  دنتـساخرب و  هزرابم  هب  وا  اب  شیرق  ناکرـشم  هک  دوب  سپ  نآ  زا 
هرصاحم زا  تسد  تثعب  مهد  لاس  و  دندروآرد . يداصتقا  هرصاحم  هب  بلاطیبا  بعش  رد  ار  نانآ  لاس  هس  دنداد . اهرازآ  اههجنکـش و  و 

مالـسا دندرک و  تاقالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اب  هکم  رد  برثی  نایجرزخ  زا  رفن  شـش  تثعب  مهدزای  لاس  رد  هک  نیا  ات  دندیـشک ،
. دندرب هنیدم  هب  ار  مالسا  رفن  شش  نیا  دندروآ .

، دندرک لیامت  راهظا  مالسا  هب  تبسنو  دندرکتاقالم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اب  هکم  رد  برثی  یلاها  زا  رفن  هدزای  مهدزاود ، لاس  رد 
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122 ص :
. داتسرف برثی  هب  غیلبتياربار  ریَمُعنب  بَعصُم  ادخ  لوسر  اذل 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تمدخ  هکم  رد  جرزخ  سوا و  ناگرزب  زا  رفن  جنپ  داتفه و  تثعب  مهدزیـس  لاس  رد  داتفا و  رثؤم  غّلبم  نیا  غیلبت 
. دندرک توعد  برثی  هب  ندمآ  يارب  ناشیا  زا  دندیسر و 

لتق هشقن  شیرق  نارـس  هک  نیا  ات  داد ، ار  برثی  هب  ترجه  هزاـجا  شناراـی  هب  هکم  ناکرـشم  رازآ  تیذا و  رطاـخ  هب  ترـضح  سپ  نآ  زا 
. دندیشک ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

ار مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  بش  نآ  اذل  دنک ، ترجه  برثی  هب  دش  رومأم  ربمایپ  تخاس و  هاگآ  هئطوت  زا  ار  ترـضح  نآ  یحو  هتـشرف 
هک داد  روتـسد  یلع  ترـضح  هب  و  دومرف . ترجاهم  برثی  هب  تثعب  مهدراهچ  لاس  لوألا  عیبر  بش  نیلوا  رد  دناباوخ و  شیوخ  ياج  رد 

ار دـسا  تنب  همطاف  ارهز و  همطاف  ترـضح  هلمج  زا  ناکیدزن ؛ ناشیوخ و  سپـس  دـنادرگرب و  اهنآ  هب  ار  اه  نآ  تاـناما  مدرم و  تاـبلاطم 
. دروایب برثی  هب  دوخ  هارمه 

. تسا لاس  نامه  زا  ناناملسم ، خیرات  زاغآرس 
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123 ص :

سیسأت ابق و  هدکهد  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دورو 

هراشا

ابق دجسم  سیسأت  ابق و  هدکهد  هب  ص )  ) ربمایپ دورو 
ابق دجسم 

، تشاد هلـصاف  برثی  اب  خـسرف  کی  زا  شیب  نامز  نآ  رد  هک  ابق ، هدـکهد  هب  لوألا  عیبر  هدزاود  هبنـشود  زور  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نتـسویپ نینچمه  نآ و  ییاـیفارغج  یعاـمتجا و  تیعقوم  ناـیدوهی و  برثی و  ییاسانـش  يارب  ار  يزور  دـنچ  دـنتفرگ  میمـصت  دندیـسر و 

هب ابق  رد  ار  دوخ  تایمـشاه  اب  هارمه  ریما  ترـضح  زور  هس  زا  سپ  دـننک . تماقا  هدـکهد  نیا  رد  ناشیا ، هب  شناـهارمه  یلع و  ترـضح 
. دیناسر هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

كرابم تسد  هب  لحم  نیا  رد  ار  دجـسم )  ) يداـبع هاـگیاپ  نیلّوا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  هک  داد  تسد  یتصرف  تماـقا  نیا  رد 
. دننک انب  دوخ 

دادعت هک  دوب  هدش  هتخاس  هنیدم  رد  ییاهدجسم  هلیبق ، ره  ِناناملسم  هزات  طسوت  هنیدم ، هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  زا  لبق  هتبلا 
. دیسریم ُهن  دودح  هب  اه  نآ 

نوچ دوش ، نم  رتش  راوس  امـش  زا  یـسک  دومرف : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تسا  لقن  دجـسم ، تخاس  يارب  ابق  یلاها  ياضاقت  هب  انب 
ات دینک  صخشم  ار  رتش  شدرگ  ریسم  سپ  تسا ، رومأم  رتش 
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124 ص :
رتش زاب  دش  راوس  رمع  سپـس  تشگرب ، دوخ  ياج  هب  تکرح ، مدق  دنچ  زا  سپ  رتش  دش ، راوس  رکبوبا  ادتبا  دوش . نیعم  دجـسم  هدودحم 
رتـش دـش و  راوس  ترـضح  وش ، راوس  دوـمرف : مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  هاـگنآ  تشگرب ، دوـخ  ياـج  هب 

. دندراذگ ار  دجسم  يانب  دندرک و  صخشم  ار  وا  تکرح  ریسم  درک و  تکرح 
رایـسب تمحز  راـمع  دادـقم و  ناملـس و  دـندرکیم . راـک  نارگید  دـننام  زین  ربماـیپ  دوخ  دـندرک . کـمک  دجـسم  نتخاـس  رد  دارفا  همه 

. دش سیسأت  ابق  دجسم  دندرک و  يرای  ار  ترضح  نآ  زین  نانز  یتح  دندیشک ،
: درک لزان  ابق  دجسم  نأش  رد  ار  هیآ  نیا  یحو  هتشرف 

َنیِرِّهَّطُْملا (1) ُّبُِحی  ُهَّللاَو  اوُرَّهَطَتَی  ْنَأ  َنوُّبُِحی  ٌلاَجِر  ِهِیف  ِهِیف  َموُقَت  ْنَأ  ُّقَحَأ  ٍمْوَی  ِلَّوَأ  ْنِم  يَْوقَّتلا  یَلَع  َسِّسُأ  ٌدِجْسََمل  ... 
ار هرمع  کی  باوث  دـناوخب ، زامن  تعکر  ود  اجنآ  رد  دـیایب و  ابق  دجـسم  نم ، دجـسم  هب  هک  یـسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

(2) دراد ».

108 هبوت : - 1
« ةرمعب عجر  نیتعکر  هیف  یّلصف  ابق  دجسم  يدجسم  یتأ  نم  - » 2

ص 148. ج 1 ، هیقفلا ، هرضحی  نم ال 
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125 ص :
. دنتفگیم متاخ » رِئب   » ار نآ  هک  دوب  یبآ  هاچ  نآ ، یبرغ  ِرد  لباقم  ابق  دجسم  جراخ  رد 

هدافتـسا زین  اـضما  رهم و  ياـج  هب  دوب و  هدـش  کـح  نآ  رب  ناـشیا  مسا  هک  تشاد  يرتشگنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخلوسر  دـنیوگیم 
دوب و نامثع  تسد  رد  وا  زا  دعب  رمع و  تسد  رد  سپـس  رکبوبا ، تسد  رد  رتشگنا  نیا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تلحر  زا  دعب  دشیم .

. دنتسنادیم تفالخ  ياههناشن  زا  یکی  ار  نآ 
بآ هک  نیا  اب  درک - شالت  هچره  داتفا . هاچ  لخادهب  شتسد  زا  رتشگنا  نآ  دمآ و  هاچ  نیا  رس  رب  لحم  نیا  زا  روبع  ماگنه  نامثع  يزور 

. تفاین ار  رتشگنا  یلو  درک - هیلخت  زین  ار  هاچ 
. تفای رییغت  رتشگنا  هاچ  ینعی  متاخ ؛» رئب   » هب نآ  مان  ًادعب  ببس  نیمه  هب  اما  دناهتفگیم ، سیرا » هاچ   » ار نآ  رتشگنا ، نداتفا  زا  لبق 

رارِض دجسم 

كوبت گنج  يارب  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تبیغ  زا  دوب - هلظنح  ردـپ  رماعوبا  اه  نآ  سأر  رد  هک  ناقفانم - ترجه ، مهن  لاس  رد 
هئطوت هب  نآ  ششوپ  تحت  ات  دنتخاس  يدجسم  ابق  دجسم  لباقم  رد  دندرک و  هدافتسا  ءوس  دوب ، هدش  جراخ  هنیدم  زا 
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126 ص :
. دنزادرپب مالسا  ّدضرب 

هئطوت زا  ار  ربمایپ  یحو  هتـشرف  دـناوخب . زامن  دجـسم  نآ  رد  ات  دـندرک  توعد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  دوخ  راک  تیعورـشم  يارب 
: درک هاگآ 

ُهَّللاَو یَنْسُْحلا  اَّلِإ  اَنْدَرَأ  ْنِإ  َّنُِفلْحََیلَو  ُْلبَق  ْنِم  َُهلوُسَرَو  َهَّللا  َبَراَح  ْنَِمل  ًاداَصْرِإَو  َنِینِمْؤُْملا  َْنَیب  ًاقیِْرفَتَو  ًاْرفُکَو  ًاراَرِض  ًادِجْسَم  اوُذَخَّتا  َنیِذَّلاَو 
« رارِض دجسم   » ارنآ دندنازوس و  ارنآ  سپس  دندرک و  بارخ  ار  دجسم  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  َنُوبِذاََکل (1). ْمُهَّنِإ  ُدَهْشَی 

. دیمان

یبنلادجسم سیسأت  هنیدم و  هب  ص )  ) ربمایپ دورو 

یبنلادجسم سیسأت  هنیدم و  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دورو 
نآ رد  تماقا  يارب  نانآ ، يوس  زا  يرایـسب  ياهاضاقت  اب  تشذـگ و  فلتخم  لیابق  نایم  زا  اـبق  كرت  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

: دومرف درپس و  یهلا  ریدقت  هب  ار  باختنا  راچانهب  دش ، ورهبور  لیابق 

107 هبوت : - 1
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127 ص :
.« تسا رومأم  دوخ  وا  هک  دیراذگ  زاب  ار  رتش  هار  »

هدافتـسا تصرف  زا  دوب  انیبان  هک  بّویا  وبا  ردام  دز . نیمز  هب  وناز  يراـصنا  بّویا  وبا  لزنم  کـیدزن  ینیمز  رد  ترـضح  نآ  رتش  ماـجنارس 
. درب لزنم  هب  ار  ربمایپ  هیثاثا  درک و 

بّویا وبا  هناخ  هب  اذـل  ِِهلْحَر » َعَم  ُءْرَملا  : » دومرف ناشیا  بویاوبا ، هناخ  رد  دـنتفگ : تساـجک ؟ ماهیثاـثا  دیـسرپ : هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
. تفر

. دش انیب  بّویا  وبا  ردام  ترضح  نآ  دوجو  تکرب  هب  دش و  يو  بیصن  تداعس  نیا  و 
. دش لقتنم  تخاس ، دوخ  يارب  دجسم  رانک  رد  هک  ياهناخ  هب  بّویا ، وبا  لزنم  رد  تماقا  هام  تفه  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

يانب دیرخ و  اه  نآ  زا  دوب ، لیهس »  » و لهس »  » مانب میتی  ود  هب  ّقلعتم  هک  ار  بّویا  وبا  لزنم  رانک  نیمز  هنیدم  هب  دورو  زا  سپ  ترـضح  نآ 
. دپتیم نآ  يارب  زونه  ناقاتشم  لیخ  ياه  لد  دش و  مالسا  تموکح  زکرم  هک  تشاذگ  ار  دجسم 

. دندییاسیم نآ  كاخ  رب  یناشیپ  نید  ناگرزب  هراومه  دش و  نیما  لیئربج  طبهم  ناکم  نیا 
راک رایسب  ناملس  دادقم و  رامع و  دندرک . تکراشم  دجسم  نتخاس  رد  یگمه  هباحص ، مالسلا و  هیلع  یلع  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

. دندرکیم
ود وا  تشخ و  کی  همه  دنداهنیم ، وا  شود  رب  يرتشیب  راب  باحصا  درکیم و  راک  نارگید  زا  رتشیب  رامع  نایم  نیا  رد 
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128 ص :
وت هکلب  دنشکیمن  ار  وت  اهنیا  : » دومرف ترضح  دنتشک ، ارم  وت  باحصا  درک : ضرع  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  رامع  دروآیم . تشخ 

.« دش یهاوخ  هتشک  راکمتس  یهورگ  تسد  هب 
رتم  2 نآ 5 / ياهراوید  عافترا  دوب و  عبرم  رتم  رازه  زا  شیب  نآ  تحاسم  رتم و  یس  رد  رتم  جنپ  یس و  دودح  دجـسم  هیلّوا  ضرع  لوط و 

. تسا هدوب 
دودـح هب  ار  دجـسم  ضرع  لوط و  تخادرپ و  دجـسم  هعـسوت  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ربیخ ، گـنج  زا  سپ  يرجه  متفه  لاـس  رد 

رارق هدودحم  نآ  رد  نوتـس  ود  لهچ و  رـضاح  لاح  رد  دش و  عبرم  رتم  دصناپ  رازه و  ود  نآ  تحاسم  هک  دناسر  رتم  هاجنپ  رد  رتم  هاجنپ 
. تسا هدش  یشاقن  یکشم  ياهوهق و  ییالط ، ياه  گنر  اب  هک  دراد 

، ینامز كدنا  زا  سپ  دندوشگ . دجسم  هب  يرد  دنتخاس و  ياهناخ  دجسم  رانک  کی  ره  باحصا  سپـس  دوب ، رد  هس  ياراد  دجـسم  ادتبا 
. یلع زجهب  دندنبب  دندوب ، هدوشگ  دجسم  تمس  هب  هک  ار  ناشلزنم  ِرد  باحـصا  همه  دومرف  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دحا  گنج  زا  لبق 

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  مدرم  ضارتعا  زا  سپ 
«. تسا ادخ  نامرف  نیا  »

: دوب وا  نآ  زا  یلع  گرزب  تلیضف  هس  زا  یکی  شاک  يا  هک  درکیم  وزرآ  رمع  اهدعب 
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129 ص :
. مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  اب  جاودزا  - 1

: دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوچ  ربیخ . حتف  ماگنه  يرادمچرپ  - 2
.« تخیرگ دهاوخن  زگره  وا  دنرادیم و  تسود  ار  وا  شلوسر  ادخ و  هک  داد  مهاوخ  یسک  تسد  هب  ار  مچرپ  ادرف  »

. ربمایپ دجسم  هب  یلع  هناخ  ِرد  نتشاذگ  زاب  - 3
ریخا هعـسوت  زا  لبق  ات  تسا و  هتفای  هعـسوت  هدـش و  يزاـسون  راـب  نیدـنچ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  یمارگربماـیپ  تلحر  زا  سپ  یبنلادجـسم 

. تسا هدوب  ّعبرم  رتم  یس  دصیس و  رازه و  هدزناش  دودح  نآ  تحاسم  دهف ، طّسوت 
تحاسم عبرم  رتم  رازه  دصکی  نوتس و  دصراهچ  رازه و  ود  دودح  گرزب ، کچوک و  رد  کی  لهچ و  ياراد  نامز  نیا  رد  یبنلادجسم 

. تسا
. تسا ّعبرم  رتم  رازه  جنپ  یس و  دصکی و  دودح  رضاح  لاح  رد  یبنلادجسم  فارطا  ياهنحص  تحاسم 
. دراد ار  رازگزامن  نویلیمکی  ات  رازه  هاجنپ  دصتفه و  دودح  شیاجنگ  فارطا  ياهنحص  یبنلادجسم و 
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130 ص :

یبنلا دجسم  لخاد  یخیرات  ياه  تمسق 

دجسم ياهنوتس 

: میزادرپیم اهنآ  زا  یخرب  یفرعم  هب  کنیا  تسا ، هدوب  امرخ  لخن  زا  هک  هتشاد  نوتس  تشه  دادعت  زاغآ  رد  یبنلا ، دجسم 
هقّلَُخم - 1

نآ رب  قولخ  دوع و  دجـسم ، ياضف  ندرک  رّطعم  يارب  نوچ  هدوب و  یلعف  بارحم  هب  کیدزن  ینعی  ربمایپ ؛ زامن  لحم  کـیدزن  نوتـس  نیا 
. دناهدیمان هقّلَُخم »  » ار نآ  دندنازوسیم 

هشیاع - 2
زاـمن دنتـسشنیم و  نآ  درگ  نارجاـهم  تسا ، هدرک  لـقن  هلآ  هـیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  زا  یثیداـحا  لـحمنیا  تلیـضفهرابرد  هشیاـعنوچ 

. دندناوخیم
ۀناوطسا  » ناونع اب  ییولبات  تسا . یطسو  نوتس  موس و  نوتس  ربمایپ  بارحم  رّهطم و  ربق  تمس  زا  نوتس  نیا 
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131 ص :
. تسا بصن  نآ  رب  هشئاع »

ریرس - 3
يرادهدـنز بش  تدابع و  رکذ و  لوغـشم  هدیـشک ، زارد  نآ  يور  اه  بش  هک  دنتـشاد  امرخ  بوچ  زا  یتخت  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

نوتس نیلّوا  هلبق  تمس  زا  دوشیم و  هدهاشم  نآ  زا  یمین  هدیبسچ و  حیرـض  هب  اًلعف  هک  تشاد  رارق  نوتـس  نیا  رانک  تخت  نیا  دندشیم .
. تسا

( سرح  ) سَرِحم - 4
ناشیا نوچ  تسا ، هدوب  فورعم  زین  بلاط » یبا  نبیلع   » مان هب  نوتـس  نیا  تسا . لصتم  حیرـض  هب  هک  تسا  هلبق  تمـس  زا  نوتـس  نیمّود 

. دنتخادرپیم هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ناج  زا  تظفاحم  هب  دنداتسیایم و  نوتس  نیا  رانک 
. ینابهگن لحم  ینعی  سَرِحم ؛» »

دوفو - 5
. تسا لصتم  حیرض  هب  هلبق و  تمس  زا  نوتس  نیمّوس 

. تسا هدوب  دالب  ریاس  زا  یمازعا  ياه  تأیه  لیابق و  اه و  هورگ  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رادید  لحم  نوتس  نیا  رانک 
. دنیوگ دالب  ریاس  زا  یمازعا  ياه  تأیه  ناگدنیامن و  هب  دوفو » »
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132 ص :
هناّنَح - 6

وکس ًادعب  دندرکیم ، هدافتسا  ربنم  ناونع  هب  نآ  زا  دندادیم و  هیکت  تشاد  رارق  بارحم  رانک  هک  یتخرد  هب  ینارنخـس  ماگنه  ادخ  ربمایپ 
ترـضح دـش . هدینـش  تخرد  زا  ياهلان  تخرد  نآ  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ییادـج  ّتلع  هب  دـنتخاس . ترـضح  نآ  يارب  يربنم  و 

. دش مارآ  تخرد  دیشک و  تخرد  هب  شزاون  تسد 
. تسا هدش  ادج  دوخ  هچب  زا  هک  تسا  يرتش  يادص  هلان و  يانعم  هب  هنانح » »

هباُبلوبا هب  فورعم  هبوتلا ، ۀناوطسا  - 7
ات تفر  نانآ  دزن  رواشم  ناونع  هب  نایدوهی  تساوخرد  هب  هظیرقینب  دوهی  اب  ناناملـسم  گنج  رد  يو  دوب . سوا  هلیبق  ناـگرزب  زا  هباـبلوبا 

ناکدوک نانز و  يراز  هیرگ و  هدهاشم  زا  سپ  وا  دناسرب . اه  نآ  هب  ار  هنیدم  زا  ناشجارخا  ای  اه  نآ  میلـست  رب  ینبم  ادـخ  لوسر  رادـشه 
. دش دنهاوخ  هتشک  دنوش  میلست  رگا  هک  دنامهف  نانآ  هب  دوخ ، يولگ  هب  تسد  هراشا  اب  هنارسدوخ  دمآ و  ّتقر  هب  دوهی ،

ار وا  دـنوادخ  هک  نیا  اـت  تسب  نوتـس  نیا  هب  ار  دوخ  تفر و  یبنلادجـسم  هب  گـنردیب  دـش ، نامیـشپ  دوـخ  ياـطخ  زا  تعجارم  زا  سپ 
شش دودح  وا  دسر . ارف  وا  گرم  ای  دشخبب 
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133 ص :
هب ار  وا  هرابود  درکیم و  زاب  ار  وا  تجاح  ياضق  زامن و  هماقا  يارب  شرـسمه  اـهنت  دوب ، هدـش  هتـسب  نوتـس  نآ  هب  نامـسیر  اـب  زورهناـبش 

هیلع و هللا  یلـص  ربمایپ  درذگرد . هباُبلوبا  هانگ  زا  ات  دنتـساوخ  ناشیا  زا  دنتفر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دزن  باحـصا  تسبیم . نوتس 
وفع و رظتنم  دیاب  هدرب ، هانپ  ادخ  هب  ًامیقتـسم  هک  نونکا  اما  مدرکیم ، شزرمآ  بلط  ادـخ  زا  وا  يارب  دـمآیم  نم  دزن  وا  رگا  : » دومرف هلآ 

.« میشاب ادخ  ِششخب 
: درک لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ار  هیآ  نیا  یحو  هتشرف  مشش ، زور  هاگرحس  ماجنارس 

ٌمیِحَر (1). ٌروُفَغ  َهَّللا  َّنِإ  ْمِْهیَلَع  َبُوتَی  ْنَأ  ُهَّللا  یَسَع  ًائِّیَس  َرَخآَو  ًاِحلاَص  اًلَمَع  اوُطَلَخ  ْمِِهبُونُِذب  اُوفَرَتْعا  َنوُرَخآَو 
دازآ ار  يو  ات  دنتفاتـش  دجـسم  يوس  هب  همیـسارس  دیـسر ، ناناملـسم  شوگ  هب  نآ  ربخ  دش . نامداش  هباُبلوبا  هبوت  ندش  لوبق  زا  ترـضح 

زا ار  هباُبلوبا  دندمآ و  دجـسم  هب  ترـضح  نآ  دنک . دازآ  ارم  شکرابم  ياه  تسد  اب  ادخ  لوسر  دیاب  تفگ : دادن و  هزاجا  وا  یلو  دـننک .
. دندرک زاب  نوتس 

102 هبوت : - 1
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134 ص :

دجسم ياهبارحم 

هراشا

: دراد دوجو  یبنلا  دجسم  رد  بارحم  هس 
یبنلا بارحم  - 1

. تشادن دوجو  یبارحم  ترضح  نآ  نامز  رد  دنداتسیایم و  زامن  هب  هقّلخم  نوتس  رانک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تشذگ  هک  روطنامه 
. تخاس بارحم  ربمایپ  زامن  ناکم  رب  نایوما  نارود  رد  هک  دوب  یسک  لوا  هنیدم  یلاو  زیزعلادبع  نبرمع 

. تسا هتفرگ  رارق  لوا  بارحم  ياج  هب  هک  دشابیم  شیپ  لاس  دصناپ  دودح  هب  طوبرم  تسا ، سیفن  رمرم  گنس  زا  هک  یلعف ، بارحم 
. تسا هتخود  رظن  هبعک  هب  ایوگ  درگنیم  نآ  هب  هکیسک  تسا ، هبعک  هلزنم  هب  هک  دناهتفگ  بارحم  نیا  تلیضف  رد 

«. ّیبّنلا ُبارِْحم  اذه  : » هدش هتشون  بارحم  نیا  يالاب 
ینامثع بارحم  - 2

هب لصتم  هک  بارحم ، نیا  رد  یبنلا  دجسم  تعامج  ماما  نونکا  هک  تخاس  یبارحم  موس  هفیلخ  نآ ، هلبق  تمس  رد  یبنلا و  بارحم  تشپ 
. دتسیایم زامن  هب  تسا ، راوید 
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135 ص :
یفنح ای  ینامیلس  بارحم  - 3

نیا دـننکیم . هابتـشا  یبنلا  بارحم  اـب  ار  نآ  یخرب  هک  دوشیم  هدـهاشم  يرگید  بارحم  برغ ، تمـس  هب  یبـنلا ، بارحم  زا  دـعب  یمک 
. دنرازگیم زامن  نآ  رد  یکلام  یفنح و  هقرف  ناگرزب  دش و  هتخاس  دعب  نورق  رد  بارحم 

( هرهاط هرجح   ) ربمایپ رّهطم  دقرم  هناخ و 

امرخ تخرد  تشخ و  زا  دجسم ، رانک  رد  هشیاع ، هدوس و  دوخ ، نارـسمه  يارب  قاتا  ود  دجـسم ، يانب  ماگنه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
. تسا اجنآ  رد  ربمایپ  فیرش  ربق  نونکا  هک  دندرک  انب 

رمع ربق  وا  ياپ  نییاپ  تمس  هب  یمک  رکبوبا  رس  تشپ  تسا و  عقاو  رکبوبا  ربق  ناشیا ، كرابم  ياپ  نییاپ  تمس  هب  یمک  ربمایپ ، رس  تشپ 
. تسا

مالسلا اهیلع  ارهز  همطاف  ترضح  هناخ 

هراشا

هک تشاد  رارق  سرح  دوفو و  ياه  نوتس  رانک  یلع  ترضح  هناخ  ِرد  دوب . هشیاع  هناخ  تشپ  همطاف  ترضح  هناخ 
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رارق لیئربج  باب  رانک  رد  نونکا  تسا ، یکچوک  ِرد  هدـشیم و  زاـب  دجـسم  زا  جراـخ  هب  هک  هناـخ ، رگید  ِرد  تسین . نآ  زا  يرثا  نونکا 

. دراد
رارق هرهاط  هرجح  يور  رب  زبس  دبنگ  تسا . عبرم  رتم  لهچ  تسیود و  دودح  نآ  تحاسم  رتم و  هدزناپ  رد  رتم  هدزناش  هرهاط ، هرجح  داعبا 

. دراد

یبنلاۀضور

تسیب دادعت  رضاح  لاح  رد  تسا . هضور  لحم  برغ ، تمـس  زا  ربمایپ ، ربنم  ات  لامـش و  تمـس  هب  همطاف  ترـضح  هناخ  ات  ربمایپ  هناخ  زا 
. دراد دوجو  تمسق  نیارد  نوتس  راهچو 

تـشهب نیمز  زا  ياهعطق  ناکم  نیا  نوچ   (1) تسا ». تشهب  ياه  غاب  زا  یغاـب  نم ، ربنم  لزنم و  نیب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
اب هدودحم  نیا  اذـل  دراد » رارق  تشهب  ياهرد  زا  يرد  رب  نم  ربنم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  میراد  يرایـسب  تایاور  تسا و 

. دوریم رامش  هب  دجسم  تمسق  نیرتتلیضف 

« ۀنجلا ضایر  نم  ۀضور  يربنمو  یتیب  نیب  ام  - » 1
ص 554. ج 4 ، یفاک ،
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137 ص :

ربمایپ ربنم 

. تسا هتشاد  هلپ  هس  هدوب و  بوچ  زا  دنیوگیم : یخرب  دوب . لِگ  زا  ییوکس  دش ، هتخاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يارب  هک  يربنم  نیلوا 
نآ زارف  رب  ات  دزاسب  يربنم  امش  يارب  دییامرف  هزاجا  تسا ، راجن  مرسپ  درک : ضرع  ترضح  نآ  هب  هباحص  نانز  زا  یکی  هک  دننکیم  لقن 

رتشیپ هک  هنانح  نوتس  ناتساد  دنتخاس و  ترـضح  نآ  يارب  ياهلپهس  ربنم  داد و  هزاجا  ترـضح  دنریگ . هرهب  امـش  لامج  زا  هباحـص  همه 
. داد خر  دش  نایب 

. دش بصن  مان  نیمه  هب  ینوتس  نآ  ياج  هب  دندرک و  نفد  ربنم  ریز  ار  نآ  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هاگنآ 
ربنم ياج  رد  هدـش و  هتخاس  شیپ  لاس  دـصراهچ  دودـح  تسا و  سیفن  رمرم  گنـس  زا  هچراپکی  تسا ، دوجوم  ناـمز  نیا  رد  هک  يربنم 

. تسا هدیدرگ  بصن  ربمایپ 
(1) تسا ». تشهب  ياهرد  زا  يرد  رب  نم  ربنم  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

« ۀّنجلا عرت  نم  ۀعرت  یلَع  يربنم  - » 1
ص 554. ج 4 ، یفاک ،
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هّفُص ناویا 

: دندومرف ادخ  لوسر  هنیدم ، هب  نارجاهم  شیازفا  ّتلع  هب 
، لالب نوچ : يدارفا  هورگ  نیا  نایم  رد  دننیزگ . تنوکـس  اجنآرد  نانآ  ات  دـنزاسب  یفّقـسم  ناویا  ناتـسدیهت  يارب  یبنلادجـسم  رانک  رد 

. دندروخیم مشچهب  دادقمو  رسایرامع  یسرافناملس ،
. تسا هدش  رکذ  رفن  دص  ات  داتفه  دارفا  نیا  دادعت 

لوا فص  رد  هشیمه  نانآ  دـشیم . رازگرب  يزومآداوس  ياه  سالک  لحم  نیا  رد  دـنیوگیم  هّفُـص » لـها   » ار اـه  نآ  هک  دارفا  نیا  يارب 
. دندوب رضاح  گنج  ياه  نادیم  رد  تعامج و 

: دومرفیم تشذگیم و  هّفُص  يارقف  لباقم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
.« دوش هدوزفا  امش  رقف  رب  هک  دیدرکیم  بلط  هراومه  دیراد ، یهاگیاج  هچ  ادخ  دزن  هک  دیتسنادیم  رگا  »

. تسین نآ  زا  يرثا  هتفرگ و  رارق  یبنلادجسم  لخاد  رضاح  لاح  رد  ناویا  نیا 
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139 ص :

یبنلا دجسم  تلیضف 

هراشا

هیلع قداص  ماما  . (1) یبنلادجسم و »...  مارحلادجـسم ، تسا : تشهب  ياه  غاب  زا  ایند  رد  هطقن  راهچ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  یلع  ترـضح 
(2) تسا ». زامن  رازه  هد  اب  ربارب  یبنلادجسم  رد  زامن  کی  : » دومرف مالسلا 

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ترایز  تلیضف 

زا سپ  هک  یـسک   » (3) تسا ». هدرک  افج  نم  قح  رد  دـنکن  ترایز  ارم  دروآ و  اجب  جـح  هک  یـسک  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 
دیایب نم  ترایز  هب  هک  یـسک   » (4) تسا ». هدرک  ترجه  نم  يوس  هب  مایگدـنز  رد  هک  تسا  یـسک  دـننام  دـنک ، تراـیز  ارم  ربق  مگرم 

بجاو وا  رب  نم  تعافش 

 ...« لوسرلا دجسم  مارحلا و  دجسملا  ایندلا : یف  ۀنجلا  روصق  نم  ۀعبرأ  - » 1
.379 یسوط : یلاما 

« ةالصفالآةرشعب لدعت  یبنلادجسمیفةالص  - » 2
ص 556. ج 4 ، یفاک ،

« ینافج دقف  ینرزی  ملو  ّجح  نم  - » 3
ب 221. ص 460 / ج 2 ، عیارشلاللع ،

 ...« یتایح یف  ّیلإ  رجاه  نمک  ناک  یتوم  دعب  يربق  راز  نم  - » 4
ص 490. ج 129 ، تایرفعج ،
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140 ص :
ضرع ادخ  لوسر  شدج  هب  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما   (1) ددرگ ». بجاو  وا  رب  تشهب  دوـش  بجاو  وا  رب  متعافـش  هک  یـسک  دوـشیم و 

: داد خساپ  ربمایپ  تسیچ ؟ دنک  ترایز  ار  وت  هک  یسک  شاداپ  مردپ ! درک :
هب تمایق  زور  هک  تسا  نم  رب  دـنک ، ترایز  ار  وت  ای  ار و  تردارب  ای  ار  تردـپ  اـی  ارم  گرم  زا  سپ  اـی  یگدـنز  رد  هک  یـسک  مدـنزرف ! »

(2) مهد ». تاجن  شناهانگ  زا  ار  وا  هتفر و  شرادید 

عیقب ناتسربق 

« دَقرَغ  » هب هتـشاد و  دوجو  هقطنم  نیا  فلتخم  ياهناکم  رد  ناتخرد  نیا  دشاب . شاهشیر  تخرد و  نآ  رد  هک  عیـسو  یناکم  ینعی  عیقب ،» »
. دناهدیمان دَقرَغلاعیقب »  » ار اجنیا  اذل  دندوب ، فورعم 

دوب و ناناملسم  ریغ  دوهی و  تاوما  نفد  لحم  عیقب  ياهتنا 

 ...« ۀنجلا هل  تبجو  یتعافش  هل  تبجو  نم  و  یتعافش ، هل  تبجو  ًارئاز  یناتأ  نم  - » 1
ص 548. ج 4 ، یفاک ،

نم ّینب  ای  : » هلآ هیلع و  هللا  یلص  هَّللا  لوسر  لاقف  كراز ؟ نمل  ام  هاتبأ ، ای  هلآ : هیلع و  هللا  یلـص  هَّللا  لوسرل  مالـسلا  هیلع  نیـسحلا  لاق  - 2
« هبونذ نم  هصّلخأ  ۀمایقلا و  موی  هروزأ  نأ  ّیلع  ًاقح  ناک  كراز  وأ  كاخأ ، راز  وأ  كابأ ، راز  وأ  ًاتیم ، وأ  ًایح  ینراز 

ص 548. ج 4 ، یفاک ،

عیقب www.Ghaemiyeh.comناتسربق  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 150 

http://www.ghaemiyeh.com


141 ص :
ّشَح دنتـشادرب و  ار  راوـید  ناـیوما  نارود  رد  دـنتفگیم . بکوـک » ّشَح   » ار تمـسق  نآ  درکیم . ادـج  عـیقب  زا  ار  تمـسق  نآ  يراوـید 

. تسا هدوب  رتم  هاجنپ  دص و  رد  رتم  دص  نآ  زا  شیپ  عیقب  تعسو  دندرک . قحلم  عیقب  هب  ار  بکوک 
ناتسربق نیا  نینوفدم  زا  یخرب  یفرعم  هب  کنیا  تسادخ . لوسر  باحـصا  ادخ و  يایلوا  نید و  ناگرزب  زا  يرایـسب  نفدم  عیقب  ناتـسربق 

: میزادرپیم
. دیسر تداهش  هب  یگلاس  تفه  لهچ و  رد  يرجه ، هاجنپ  لاس  رد  هک  مالسلا ، هیلع  یبتجم  نسح  ماما  - 1

. دش دیهش  یگلاس  تفه  هاجنپ و  رد  يرجه ، جنپ  دون و  لاس  رد  هک  مالسلا ، هیلع  نیدباعلا  نیز  ماما  - 2
. دش دیهش  یگلاس  هن  هاجنپ و  رد  يرجه ، هدراهچ  دص و  لاس  رد  هک  مالسلا ، هیلع  رقاب  دمحم  ماما  - 3

. تفای تافو  یگلاس  جنپ  تصش و  رد  يرجه ، تشه  لهچ و  دص و  لاس  رد  هک  مالسلا ، هیلع  قداص  رفعج  ماما   4
ربمایپ زا  لاس  هس  ناشیا  تفای . تافو  یگلاس  تفه  داتـشه و  رد  يرجه ، ود  یـس و  لاس  رد  هک  ربمایپ  يومع  بلّطملادبع ، نب  سابع  - 5

. تسا ماما  راهچ  روبق  کیدزن  يو  ربق  دوب . رتگرزب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
هک مالسلا  هیلع  نانمؤملاریما  یمارگ  ردام  دسا ، تنب  همطاف  - 6
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142 ص :
نهاریپ هاگنآ  درک . توالت  نآرق  دیـشک و  زارد  نآ  رد  دش و  يو  ربق  دراو  سپـس  دناوخ و  زامن  شاهزانج  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 

.« دنامیمن ناما  رد  ربق  راشف  زا  همطاف  زج  سک  چیه  : » دومرف دیناباوخ و  نآ  نایم  رد  ار  دسا  تنب  همطاف  درک و  نهپ  ربق  فک  ار  دوخ 
. تسا ماما  راهچ  ربق  رانک  رد  شربق  تفای و  تافو  يرجه  موس  لاس  رد  يو 

تسا و هجیدـخ  ترـضح  هداز  رهاوخ  هک  هیقر  دـنربمایپ . ياههدـناوخرتخد  نت  هس  نیا  هتبلا  موـثلکما ) بنیز ، هیقر ،  ) ربماـیپ نارتـخد  - 7
موثلکما درک . جاودزا  موثلکّما  اب  نامثع  هیقر ، توف  زا  دـعب  تفگ . عادو  ار  ایند  ترجه  مود  لاس  رد  يو  دوب . موس  هفیلخ  ناـمثع  رـسمه 

. درک تافو  ترجه  مهن  لاس  رد 
وا رهوش  دوب . رتکچوک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا  لاس  هس  تفای و  تافو  یگلاس  تشه  هاجنپ و  رد  يرجه ، متـشه  لاس  رد  زین  بنیز 
يو ندـش  ناملـسم  زا  سپ  تفرگ و  شرهوش  زا  ار  وا  قالط  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـمآرد . ناناملـسم  تراـسا  هب  ردـب  گـنج  رد 

. درک جیوزت  وا  هب  ار  يو  هرابود 
. هجیدخ ترضحو  هنومیمزجهب  ربمایپ ، نارسمهروبق  - 8

. هیطبق هیرام  بنیز ، هیفص ، هصفح ، هیریوج ، هدوس ، هشیاع ، هبیبحّما ، هملسّما ،
. مالسلا هیلع  یلع  ترضح  ردارب  لیقع ، - 9
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143 ص :
. تفای تافو  یگلاس  دون  نس  رد  يرجه  داتشه  لاس  رد  هک  مالسلا ، هیلع  یلع  ترضح  دامادو  هدازردارب  رایط ، رفعج  نب  هَّللادبع  - 10

. هیکلام بهذم  سییر  مالسلا و  هیلع  قداص  ماما  درگاش  سنا ، نب  کلام  - 11
. ءاّرقلا خیش  عفان ، - 12

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دنزرف  میهاربا ، - 13
يرـسمه راختفا  ًادعب  هک  درک  هیده  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  ار  وا  رـصم  ياورنامرف  هک  دوب  يزینک  هیرام  تسا . هیطبق  هیرام  شردام 

. تفای ار  ترضح  نآ 
. دش نیگهودنا  رثأتم و  رایسب  يو  گرم  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفر و  ایند  زا  یگهام  هدجه  نس  رد  يرجه  مهن  لاس  رد  میهاربا 

میهاربا دیشاپ . بآ  يو  ربق  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نفد ، زا  سپ  دننک . نفد  نوعظم  نب  نامثع  ربق  رانک  ار  وا  داد  روتـسد  ترـضح 
. دش هدیشاپ  بآ  شربق  رب  هک  تسا  یسک  نیلوا 

نفد ترضح  نآ  روتسد  هب  عیقب  ناتسربق  رد  هک  تسا  یـسک  نیتسخن  دوب و  ربمایپ  يافواب  باحـصا  زا  یکی  يو  نوعظم ، نب  نامثع  - 14
هک دشاب  ياهناشن  گنـس  نیا  : » دومرف درک و  يراذـگتمالع  گنـس  هتخت  يدادـعت  اب  ار  يو  ربق  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـش .

نامثع ربق  رانک  رد  ار  مناکیدزن  تیبلها و 
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144 ص :
: دومرف ترضح  مینک ؟ نفد  اجک  ار  وا  دش  لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  تشذگرد  میهاربا  یتقو  اذل  دننک .» نفد  نوعظم  نب 

.« نوُعْظَم نبناْمثُع  یخَأ  ْربَق  َْدنِع  »
. دندش نفد  دحا  هقطنم  نامه  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روتسد  هب  دندیسر ، تداهش  هب  دحا  گنج  رد  هک  يدارفا  دحا ، يادهش  - 15
هب عیقب  رد  دندیـسر  تداهـش  هب  تحارج  تدش  رثا  رب  یتدم  زا  سپ  دندوب و  هدش  لقتنم  هنیدم  هب  هک  دـحا  گنج  ناحورجم  زا  يدادـعت 

. دندش هدرپس  كاخ 
دش رهش  نیا  مزاع  هنیدم ، مدرم  بوکرس  يارب  يرکشل  هیواعم  نب  دیزی  روتسد  هب  يرجه  هس  تصش و  لاس  رد  هّرَح ، هعقاو  يادهـش  - 16

دروم مدرم  سیماون  دـندش و  هتـشک  نایعیـش  رجاهم و  راصنا و  زا  يرایـسب  دادـعت  يزیرنوخ  لتق و  نیا  رد  تخادرپ . مدرم  ماـع  لـتق  هب  و 
. تفرگ رارق  هیماینب  هاپس  زواجت 

. دندش هدرپس  كاخ  هب  عیقب  ناتسربق  رد  هّرَح  هعقاو  يادهش  زا  يدایز  دادعت 
. مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  دنزرف  لیعامسا ، - 17

يو هزانج  نوچ  دش و  بیرخت  عیقب  فارطا  ریمعت  یبنلا و  دجسم  فارطا  هعـسوت  حرط  رد  هک  دوب  عیقب  يدورو  ِرد  کیدزن  رتشیپ  يو  ربق 
. دندرک نفد  دحا  هّرح و  يادهش  رانک  دندرب و  عیقب  نورد  هب  ار  نآ  دوب ، ملاس  حیحص و 
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145 ص :
زا لیعامـسا  هک  دنتفگیم  دنتـشاد و  داقتعا  ردپ  زا  دـعب  وا  تماما  هب  يدارفا  یلو  درک ، توف  مالـسلا  هیلع  قداص  ماما  تایح  نامز  رد  وا 

. دنمانیم هیلیعامسا »  » ار هقرف  نیا  دیسر . تماما  هب  ردپ  زا  دعب  تفرن و  ایند 
هب ار  وا  اذل  دندش ، عنام  مدرم  اما  دننک ، نفد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رانک  ار  وا  دنتساوخیم  مّوس  هفیلخ  نایماح  ناّفع ، نب  نامثع  - 18

. دندرک نفد  دشیم  هدیمان  بکوک » ّشح   » نامز نآ  رد  هک  عیقب  ياهتنا  رد  و  دندرب . عیقب  يوس 
. تسا ناشیا  زا  رایسب  ثیداحا  ِيوار  نانمؤمریما و  نایعیش  زا  یمارگ و  ربمایپ  باحصا  زا  یکی  يو  يردُخ ، دیعسوبا  - 19

هب راشرس  تبحم  وا  دندرازگ . زامن  شاهزانج  رب  هتـشرف  رازه  دون  اب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  يراوگرزب  نامه  ذاعَم ، نب  دعَـس  - 20
. تشاد نانمؤمریما 

. دوب هیدعس  همیلح  یتسرپرس  تحت  لاس  جنپ  ترضح  نآ  ربمایپ . یعاضر  ردام  هیدعس ، همیلح  - 21
. تسا ربمایپ  رسمه  هملسّما  ردام  هکتاع  تسا و  ریبز  ردام  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  همع  هیفص ، - 22

. مالسلا هیلع  سابعلا  لضفلاوبا  ترضح  ردام  نینبلا ، ّما  - 23
. دناهدیدرگ نفد  عیقب  رد  زین  يراصنا  هَّللادبع  نبرباج  رتشا و  کلام  دادقم ، نینچمه 
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146 ص :

نازحألا تیب 

هراشا

هیکت تخرد  نآ  هب  دمآیم و  اجنآ  هب  نینسح  هارمه  مالسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  ترـضح  هک  تشاد  دوجو  یتخرد  عیقب  همئا  روبق  رانک  رد 
. درکیم يراز  هیرگ و  ناراکردناتسد  تسیاشان  راتفر  نانمؤمریما و  تیمولظم  يارب  ردپ و  قارف  رد  دادیم و 

. دش روهشم  نازحألا » تیب   » هب لحم  نآ  لیلد  نیمه  هب 
. دندیرب ار  تخرد  نآ  ترضح ، نآ  اب  تفلاخم  ناونع  هب  نانمشد 

یبنلادجسم فارطا  رد  هدش  بیرخت  نکاما 

رارق عیقب  ناتـسربق  لباقم  رد  نآ  رگید  فرط  یبنلادجـسم و  عیقبلاباب  لباقم  نآ  فرط  کی  هک  دوب  یکیراب  هچوک  مشاـهینب  هلحم  - 1
نیا رد  هک  یفورعم  ياههناخ  دش . حیطست  بیرخت و  یبنلادجسم  فارطا  هعسوت  حرط  ناونع  هب  یـسمش  لاس 1364  رد  هلحم  نیا  تشاد .

: زا دنترابع  تشاد  دوجو  نآ  فارطا  هلحم و 
. مالسلا هیلع  قداص  رفعج  ماما  هناخ  * 
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(. ربمایپ هاگتماقا   ) يراصنا بّویا  وبا  هناخ  * 

. نامثع رکبوبا و  هناخ  * 
. مالسا یمارگ  ربمایپ  ردپ  هَّللادبع  هربقم  - 2

. دش هدرپس  كاخ  هب  بلاطیبانب  یلع  دجسم  قرش  رد  یبنلادجسم و  یبرغ  بونج  رد  راوگرزب  نآ 
يزاسزاب هعـسوت و  حرط  رد  هک  دوش  لـقتنم  یبنلا  دجـسم  راـنک  هب  ربق  ّلـحم  اـت  دـش  ثعاـب  هدودـحم  نآ  رد  رذـگریز  ناـبایخ  ثادـحا 

. دراد رارق  ابق » باب   » مان هب  یبنلادجسم  هرامش 5  ِرد  لخدم  رد  ربق  لحم  نونکامه  نآ  فارطا  یبنلادجسم و 

همامَغ دجسم 

ربمایپ طسوت  نابرق  رطف و  دیع  زامن  هک  ییاهلحم  رد  رگید  دجسم  تفه  دادعت  دش ، رکذ  نآ  خیرات  هک  ابق  دجـسم  یبنلادجـسم و  زا  ریغ 
يزاسون هعـسوت و  حرط  نایرج  رد  دجاسم  ریاس  دوجوم و  دجـسم  هس  رـضاح  لاح  رد  هک  دـش ، هتخاس  دـشیم  هماقا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 

. دیدرگ بیرخت  نآ  فارطا  یبنلادجسم و 
: زا دنترابع  دراد  رارق  نآ  یبرغ  بونج  تمس  رد  یبنلادجسم و  يرتم  دصناپ  هلصاف  رد  هک  دوجوم  دجاسم 

مرگ و باتفآ  رد  اهزور  زا  یکی  هک  همامَغ ، دجسم  - 1
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ربمایپ رس  رب  دش و  رهاظ  نامـسآ  رد  يربا  دنوادخ  فرط  زا  دندناوخیم ، دیع  زامن  لحم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادخ  لوسر  نازوس 

. دیسر نایاپ  هب  زامن  ات  دنکفا  هیاس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. تسا فورعم  همامغ » دجسم   » هب دجسم  نیا  اذل  دنیوگیم  همامَغ »  » یبرع هب  ار  ربا  نوچ 

. تسا هدرکیم  هماقا  دیع  زامن  اجنیا  رد  زین  رکبوبا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  دعب  رکبوبا ، دجسم  - 2
. تسا هدرک  هماقا  دیع  زامن  ناکم  نیا  رد  زین  ترضح  نآ  بلاطیبا ، نب  یلع  دجسم  - 3

هباجإلا دجسم  ای  هلهابم  دجسم 

دندرک تروشم  اه  نآ  دناوخ . ارف  مالسا  هب  ار  اجنآ  نایحیسم  ادخ  لوسر  دوب . نیـشنیحیسم  ینیمزرـس  نمی ، زاجح و  يزرم  هطقن  نارجن 
. دننک یسررب  ار  ربمایپ  توبن  لیالد  هتفر ، هنیدم  هب  نارجن  نارس  زا  یهورگ  دش  رارق  و 

یسیع ترضح  هرابرد  دندیـسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  تمدخ  دندوب ، اه  نآ  ناگرزب  زا  نت  هس  نآ  سأر  رد  هک  یگدنیامن  تأیه 
نیفرط تسادخ . هدنب  وا  دومرفیم : هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  یلو  دنتـسنادیم ، ادخ  رـسپ  ار  مالـسلا  هیلع  یـسیع  اه  نآ  دندرک . وگتفگ 

دندوبن رضاح 
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: دومرف دش و  لزان  ترضح  نآ  رب  یحو  هتشرف  دنریذپب . ار  يرگید  رظن 

َۀَنَْعل ْلَعْجَنَف  ْلِهَْتبَن  َُّمث  ْمُکَسُْفنَأَو  اَنَـسُْفنَأَو  ْمُکَءاَِسنَو  اَنَءاَِسنَو  ْمُکَءاَْنبَأَو  اَنَءاَْنبَأ  ُعْدَن  اَْولاَعَت  ْلُقَف  ِْملِْعلا  ْنِم  َكَءاَج  اَم  ِدَْعب  ْنِم  ِهِیف  َکَّجاَح  ْنَمَف 
َنِیبِذاَْکلا (1). یَلَع  ِهَّللا 

رگا دندوب  هتفگ  لبق  زا  نارجن  نارس  دنورب . هلهابم  هب  هلهابم ) دجسم  یلعف  هدودحم   ) رهـش زا  جراخ  رد  ینیعم ، دعوم  رد  هک  دش  نیاربانب 
ربمایپ دینادب  دمآ  تافیرـشت  نودب  رگا  یلو  درادن ، دامتعا  دوخ  توبن  هب  يو  دـینادب  دـمآ  نادـیم  هب  یماظن  گرب  زاس و  اب  ربمایپ  دـیدید 

. دیوشن هلهابم  هب  رضاح  تروص  نیا  رد  تسا  یعقاو 
ار نسح  تسد  شوغآ و  رد  ار  نیسح  هک  یلاح  رد  همطاف  یلع و  ترضح  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  دندید  ناهگان  نایحیـسم 

: دومرف اهنآ  هب  داهن و  هلهابم  نادیم  هب  ماگ  تشاد ، تسد  رد 
. دییوگب نیمآ  امش  مدرک  اعد  نم  هاگ  ره 

زا اه  هوک  نیرتگرزب  ات  دنرادرب  اعد  هب  تسد  هاگره  هک  منیبیم  ار  ییاههرهچ  نم  تفگ : نارجن  فقسا  هظحل  نآ  رد 

61 نارمع : لآ  - 1
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150 ص :
ره دش  رارق  دندشن و  هلهابم  هب  رـضاح  اذل  میوشیم . دوبان  همه  مینک  هلهابم  اه  نیا  اب  ام  رگا  دوشیم . هدنک  گنردیب  دوش ، هدـنک  ياج 

. دننک یگدنز  یمالسا  تموکح  یتسرپرس  تحت  نآ  لابق  رد  دنزادرپب و  یمالسا  تموکح  هب  تایلام  ناونع  هب  یغلبم  هلاس 
. داد خر  ترجه  مهن  لاس  هجح  يذ  راهچ  تسیب و  رد  هلهابم  ناتساد 

زا دومرف : دندش ، ایوج  ار  تلع  ناشیا  زا  یتقو  دش ، ینالوط  رایسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ياعد  لحم ، نیا  رد  زامن  زا  سپ  زور  کی 
هک دوب  نیا  هتساوخ  ود  نآ  دنمانیم . زین  هباجالا » دجسم   » ار دجسم  نیا  ببس  نیا  هب  دش . تباجا  ماهتساوخ  ود  متساوخ ، زیچ  هس  دنوادخ 

. نکم دوبان  ندش  قرغ  یگنسرگ و  رقف و  هب  ارم  تما  ایادخ !
. دناهداهن مان  هیواعم » ینب  دجسم   » ار نآ  دیدج ، يزاسزاب  رد  دنتشاد ، تنوکس  لحم  نیا  رد  هیواعم  ینب  هلیبق  نوچ 

يرافغ رذوبا  دجسم 

هراشا

ياههدجس زامن  زا  سپ  دنتفرگ و  وضو  ناکم  نیا  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تسا . رذوبا  نابایخ  ياهتنا  رد  دجسم  نیا 
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151 ص :
. دنتخاس ناکم  نآ  رد  ار ، دجسم  نیا  دوبدای  يارب  دنتشاد . ینالوط 

. تسا هدوب  يرافغ  رذوبا  لزنم  دجسم ، ناکم  هک  دناهدرک  لقن  یضعب 

خیضَف دجسم 

هرصاحم ار  هلیبق  نآ  زورهنابش  شش  دودح  دندش و  جراخ  هنیدم  زا  ریضنینب  هوزغ  يارب  مالسا ، هاپس  اب  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
. دندرک فقوت  ناکم  نیا  رد  مالسا  رکشل  دندرک .

هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ار  بارـش  تمرح  تایآ  یحو  هتـشرف  دندش . يراسگیم  لوغـشم  بارـش  ندوبن  مارح  تلع  هب  دارفا  زا  یخرب 
. دندیشک تسد  راک  نیا  زا  نانآ  دیسر و  مالسا  هاپس  هب  يراصنا  بّویا  وبا  طسوت  بارش  میرحت  ربخ  ناکم  نیا  رد  درک و  لزان 

. دنتشاذگ خیضف » دجسم   » ار نآ  مان  دنتخاس و  يدجسم  ناکم  نیا  رد  نآ ، زا  سپ 
. دراد رارق  ءارهزلا  یفشتسم  لباقم  یلاوعلا  باب  ياهتنا  رد  دجسم  نیا  تسا . امرخ  بارش  يانعم  هب  مه  امرخ و  يانعم  هب  مه  خیضف » »
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152 ص :

سمشلا َّدر  دجسم 

هراشا

لاح رد  دیشروخ  هک  دش  رادیب  ینامز  تفر . باوخ  هب  داهن و  نانمؤمریما  يوناز  رب  ار  شرس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  لوسر  ترـضح  يزور 
هللا یلص  ربمایپ  ریخ . داد : خساپ  مالسلا  هیلع  یلع  ياهدناوخ ؟ رصع  زامن  ایآ  دیسرپ : مالسلا  هیلع  یلع  زا  ماگنه  نآ  رد  دوب . ندرک  بورغ 
نیا دناهتفگ  یخرب  دروآ . ياج  هب  دوخ  تقو  رد  ار  رصع  زامن  مالسلا  هیلع  یلع  تشگرب و  دوخ  ياج  هب  دیشروخ  درک و  اعد  هلآ  هیلع و 

. تسا هدوب  ربیخ  گنج  رد  دادخر 
. دننادیم یکی  خیضف  دجسم  اب  ار  نآ  یخرب  هدوب و  ابق  دجسم  قرش  رد  هدش ، بارخ  نونکا  هک  دجسم  نیا 

میهاربا ّما  هبَرشَم 

. تسا هدوب  اجنآ  رد  ادخ  لوسر  دنزرف  میهاربا  ردام  ربمایپ و  رسمه  هیطبق  هیرام  هناخ  هک  هدوب  یغاب  رتشیپ  ناکم  نیا 
. دناهدرازگ زامن  اجنآ  رد  هتشاد و  تماقا  ناکم  نیا  رد  یتدم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  و  دمآ ، ایند  هب  اجنیا  رد  میهاربا  یلقن ، ربانب 

لاح رد  هک  دنتخاس  يدجسم  نآ  ناکم  رد  نآ ، زا  سپ 
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153 ص :
. كورتم یناتسربق  رانک  رد  تسا  يراوید  راهچ  تروص  هب  هدش و  بیرخت  رضاح 

لباقم یلاوعلا  باب  رخاوا  رد  ناکم  نیا  تسا . ناتـسربق  نیا  رد  مالـسلا  هیلع  اضر  ماـما  رداـم  نوتاـخ  همجن  ربق  هک  دـنرواب  نیا  رب  یـضعب 
. دراد رارق  ارهزلا  یفشتسم 

دُحا گنج 

يرجه موس  لاـس  رد  ناکرـشم  ور ، نیا  زا  دـیماجنا . شیرق  ناکرـشم  تسکـش  هب  نآ  هجیتن  داد و  خر  يرجه  مود  لاـس  رد  ردـب  گـنج 
هب نت  رازه  جـنپ  دودـح  یلقن  ربانب  نت و  رازه  هس  رب  غلاب  یهاپـس  اـب  دوخ  تسکـش  ناربج  يارب  نایفـسوبا  یگدرکرـس  هب  لاوش ) متفهو  )

. دندش روهلمح  هنیدم 
دحا هقطنم  ینعی  هنیدم ؛ لامش  زا  دنزب و  رود  ار  هنیدم  نمشد  هک  دش  ببس  رگید ، تاماکحتسا  اهخالگنـس و  دننام  یعیبط ؛ عناوم  دوجو 

. دنک هلمح  هنیدم  هب 
یمکحم ژد  نوچ  ار  هوک  هدش و  رقتسم  دحا  هوک  هنماد  رد  هک  دندیـسر  هجیتن  نیا  هب  دوب ، رفن  دصتفه  دودح  نانآ  دادعت  هک  مالـسا  هاپس 

. دنزیخرب هلباقم  هب  نمشد  اب  دنهد و  رارق  دوخ  رس  تشپ 
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154 ص :
هب نآ  تسا و  هدش  مک  رایـسب  نآ  عافترا  شیاسرف ، نامز و  رورم  رثا  رب  کنیا  هک  تشاد  دوجو  ياهپت  ای  کچوک  هوک  هاپـس  ود  رانک  رد 

. تسا فورعم  ةامُّرلا » لَبَج   » ای نیَنیَع » لَبَج  »
هپت نیا  رب  ریَبُج  نب  هَّللادبع  یهدنامرف  هب  ار  زادـناریت  هاجنپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندرک . ییارآ  فص  رگیدـکی  لباقم  رد  ههبج  ود 

. دننکن اهر  ار  تیرومأم  لحم  تسکش ، يزوریپ و  لاح  رد  هک : درک  دیکأت  دننک و  تطافح  هگنت  تشپ  زا  ات  تشامگ 
یلع میانغ - يروآ  عمج  عمط  هب  دارفا  نیا  زا  نت  لهچ  دوب ، هدـش  هجاوم  یمتح  تسکـش  اب  نمـشد  هاپـس  هک  گنج ، ساسح  لحارم  رد 

. دندرک اهر  ار  تیرومأم  لحم  دوخ - هدنامرف  تفلاخم  مغر 
رفن هد  ندناسر  تداهـش  هب  زا  سپ  دش و  دراو  هگنت  تشپ  زا  هدرک ، هدافتـسا  تصرف  نیا  زا  دیلو  نب  دلاخ  یهدـنامرف  هب  نمـشد  ناراوس 

. دش لمحتم  ار  یخلت  تسکش  مالسا  هاپس  ناسنیدب  دندرک و  هلمح  مالسا  هاپس  هب  لحم ، رد  هدنام  یقاب 
. دش دراو  نایمالسا  هب  یناوارف  تاعیاض  گنج  نیا  رد 

نارای نیرتهب  زا  نت  داتفه  دودح  ریَبُج و  نب  هَّللادبع  نازادناریت  هدنامرف  شحَج و  نب  هَّللادـبع  ریَمُع و  نب  بَعـصَم  مالـسا  هاپـس  رادـمچرپ 
. دندیسر تداهش  هب  ربمایپ 

ردارب و ردپ و  ردب  گنج  رد  هک  نایفسوبا  رسمه  دنه 
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مالغ کی  هک  برَح  نب  یـشحو  هب  ییوجماـقتنا  دـصق  هب  گـنج  نیا  رد  دـندوب ، هدـش  هتـشک  هزمح  یلع و  ترـضح  تسد  هب  شدـنزرف 

هب ار  دوخ  هزین  تشاد ، تراهم  هزین  باترپ  رد  هک  یشحو  اذل  دوب . هداد  ار  هزمح  یلع و  ترضح  نتشک  لابق  رد  يدازآ  هدعو  دوب  یشبح 
. دناسر تداهش  هب  دوخ  مومسم  هزین  باترپ  اب  ار  هزمح  ترضح  هناریگلفاغ  تسشن و  هزمح  نیمک  رد  درک و  هتشغآ  هدنشک  رهز 

رد هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  دندوب ، نانآ  وزج  زین  تفالخ  نایعدم  هک  مالسا  نایهاپس  رتشیب  رارف  ربمایپ و  يافو  اب  نارای  تداهش  زا  سپ 
هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  نوماریپ  یسک  تسد - ناتشگنا  زا  رتمک  یتح  دودعم - يدادعت  نانمؤمریما و  زج  دنام و  اهنت  نمشد  هوبنا  نایم 

. دندرک عافد  ترضح  نآ  زا  هظحل  نیرخآ  ات  هک  شدنزرف  و  هبیسن »  » مان هب  تسا  ییوناب  رفن  دنچ  نیا  زا  یکی  دنامن .
رب مخز  دون  دودح  و  تسکـش . ترـضح  نآ  نادند  یناشیپ و  دـش ، دراو  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب  یناوارف  ياه  مخز  گنج  نیا  رد 

. دش دراو  مالسلا  هیلع  یلع 
اه مخز  ياوادم  تحارتسا و  هب  اجنآ  رد  دـناسر و  دـحا  هوک  هنماد  رد  يراغ  هب  ار  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  راچان  هب  مالـسلا  هیلع  یلع 

. دنتخادرپ
هب تسا  اههتشک  وزج  ربمایپ  هک  نیا  لایخ  هب  زین  نمشد 
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156 ص :
. تشگرب هکم 

هب ار  هزمح  رگج  دنه  دندیرد و  ار  ادهشلا  دیس  هزمح  مکش  دنه  روتسد  هب  دش . هلثُم  ناکرشم  تسد  هب  مالسا  يادهش  ندب  گنج  نیا  رد 
. دش گنس  نوچ  دنه  نادند  ریز  رگج  دنوادخ  رما  هب  یلو  تفرگ  نادند 

رفن داتفه  موش  ّطلـسم  شیرق  هب  رگا  هک  درک  دای  مسق  درک و  يدیدش  هیرگ  دید ، لاح  نآ  رد  ار  هزمح  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  یتقو 
. درک مهاوخ  هلثُم  هزمح  ضوع  هب  ار 

: دومرف ترضح  سپ  َنیِِرباَّصِلل (1) . ٌْریَخ  َوَُهل  ُْمتْرَبَص  ِْنَئلَو  ِِهب  ُْمْتِبقوُع  اَم  ِْلثِِمب  اُوِبقاَعَف  ُْمْتبَقاَـع  ْنِإَو  دروآ : ار  هیآ  نیا  دـش و  لزاـن  لـیئربج 
. درک مهاوخ  ربص 

دیناشوپ هایگ  فلع و  اب  ار  شیاهاپ  دوب  دـنلب  هزمح  تماق  نوچ  تخدـنا و  هزمح  هزانج  يور  رب  ییادر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هاگنآ 
. دنیبن عضو  نآ  اب  ار  ردارب  هنهرب  ندب  هزمح  رهاوخ  هک 

. دننک نفد  لحم  نامه  رد  ار  ادهش  مامت  ندب  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  گنج ، نایاپ  زا  سپ 
يادص هک  دوب  هنیدم  رد  ياهناخ  رتمک  زور  نآ  رد  دنتشگزاب . هنیدم  هب  شنارای  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ادخ  لوسر  ادهش ، نفد  زا  سپ 

126 لحن : - 1
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. تشادن هدننک  هیرگ  هک  هزمح  هناخ  زج  دوشن . دنلب  نآ  زا  نویش  هلان و 

. دنکیمن هیرگ  هزمح  رب  یـسک  اما  دنراد  هدننک  هیرگ  دـحا  يادهـش  دومرف : دز و  هقلح  شنامـشچ  رد  کشا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
نوچ هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـننک . هیرگ  هزمح  رب  هتفر و  همطاف  هناخ  هب  دـنتفگ  راصنا  ناـنز  هب  دندینـش و  ار  نیا  باحـصا  زا  یخرب 

. درک اعد  ناشّقح  رد  دینش  ار  اه  نآ  هیرگ  يادص 
نآ يور  دـندرک و  لقتنم  یلعف  ناکم  هب  ار  شاهزانج  دـش ، بارخ  لیـس  رثا  رب  نوچ  هدوب و  لـحم  نیا  فارطا  رد  هزمح  ترـضح  نفدـم 

هزمح ترضح  ادهش و  روبق  درگ  رب  هک  یهاتوک  هراوید  دش . بیرخت  نایباهو  نارود  رد  دوب و  هاگراب  دبنگ و  ياراد  هک  دنتخاس  دجـسم 
. دشابیم دجسم  قباس  لحم  دراد ، دوجو 

شحج و نب  هَّللادـبع  هب  طوبرم  یبرغ  ربـق  هک  دراد  دوـجو  ربـق  ود  تروـص  امـش  يوربور  دـینک ، هاـگن  هک  يدـالوف  ياـههرجنپ  تشپ  زا 
دحا يادهـش  ریاس  نفدم  هطوحم  یقرـش  لامـش  رد  رترود  یمک  و  تسا . هزمح  ترـضح  هب  طوبرم  یقرـش  ربق  تسا و  ریمع  نب  بعـصم 

. دنشابیم رفن  داتفه  ًابیرقت  هک  تسا .
ياهلاس دنچ  تسیب و  ناوج  گنج  نیا  يادهش  زا  یکی 
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158 ص :
تصرف نیلوا  رد  هک  داد  لوق  تفرگ و  ندنام  نذا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  زا  ار  بش  نآو  درک ، یـسورع  گنج  زا  لبق  بش  هک  تسا 

. دیشون تداهش  تبرش  دناسر و  ههبج  هب  ار  دوخ  تبانج ، لسغ  زا  لبق  ناهاگرحس  ددنویپب . مالسا  هاپس  هب 
.« دندادیم لسغ  ار  وا  ناگتشرف  هک  مدید  مدوخ  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. تفرگ مان  هکئالملا » لیسغ  هلَظنَح   » وا
یتخـس هب  رتش  دروآیم . هنیدم  يوس  هب  هداد و  رارق  يرتش  يور  ار  شردارب  ردپ و  رهوش و  هزانج  هک  دـندید  ار  حومَج  نب  ورْمَع  رـسمه 

ار عوضوم  دوریم . هار  بوخ  منادرگیمرب  دحا  يوس  هب  ار  رتش  يور  هاگره  یلو  تفگ : تسا ، نیگنس  وا  راب  دیاش  دنتفگ  تفریم ، هار 
، یلب تفگ : درک ؟ یشرافس  ایآ  لزنم  زا  جورخ  ماگنه  ترهوش  دیـسرپ : نز  نآ  زا  ترـضح  دندرک . لاؤس  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  زا 

: تفگ درک و  اعد  مرهوش 
. نادرگم رب  هناخ  هب  ارم  امرف و  مبیصن  ار  تداهش  ایادخ !

. دینک نفد  دحا  رد  ادهش  ریاس  رانک  ار  اه  نآ  اذل  تسا ، هدش  باجتسم  وا  ياعد  دومرف : ترضح 
هدرک و توف  ناکم  نیا  رد  هدوب  جـح  مزاـع  هک  يرفـس  رد  يو  تسا . دـحا  هوک  يور  یـسوم  ترـضح  ردارب  نوراـه  ربق  هک  تسا  لـقن 

. تسا هدش  نفد  اج  نیمه 
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نیتلبق وذ  دجسم 

هراشا

زاـمن سدـقملا ) تیب   ) دوهی هلبق  بناـج  هب  هک  یلاـح  رد  دراد ، یلقتـسم  نییآ  ربماـیپ  هنوگچ  هک  دـندرکیم  شنزرـس  ار  ناناملـسم  دوهی 
ادخ زا  درکیم و  دنلب  نامـسآ  بناج  هب  رـس  بش  ياههمین  دوب . هدـننک  نارگن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  يارب  عوضوم  نیا  دـناوخیم ؟

. دهد تاجن  نانمشد  شنزرس  زا  ار  ناناملسم  هک  تساوخیم 
دندرازگیم لحم  نیا  رد  ار  رهظ  زامن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  یتقو  يرجه  مود  لاس  بجر ، هام  مهدزناپ  هبنـشود  زور  هک  نیا  ات 

: دش لزان  ترضح  نآ  رب  هلبق  رییغت  تایآ 
َّنِإَو ُهَرْطَش  ْمُکَهوُجُو  اوُّلَوَف  ُْمتنُک  اَم  ُْثیَحَو  ِماَرَْحلا  ِدِجْـسَْملا  َرْطَـش  َکَهْجَو  ِّلَوَف  اَهاَضَْرت  ًۀَْلِبق  َکَّنَیِّلَُونَلَف  ِءاَمَّسلا  ِیف  َکِهْجَو  َبُّلَقَت  يََرن  ْدَق 

َنُولَمْعَی (1). اَّمَع  ٍِلفاَِغب  ُهَّللا  اَمَو  ْمِهِّبَر  ْنِم  ُّقَْحلا  ُهَّنَأ  َنوُمَْلعََیل  َباَتِْکلا  اُوتوُأ  َنیِذَّلا 
. دش ناناملسم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يدونشخ  ثعاب  نامرف  نیا 

144 هرقب : - 1
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160 ص :
. دنیوگیم نیتلبقوذ »  » ار نآ  دش  هلبق  ود  ياراد  دجسم  نیا  نوچ 

بازحا ای  قدنخ  گنج  هعبس و  دجاسم 

هرـسکی ار  مالـسا  راک  ات  دندرک  جیـسب  مالـسا  ّدض  رب  ار  دوخ  ياهورین  هنیدـم  نایدوهی  کیرحت  هب  هکم  ناکرـشم  يرجه  مجنپ  لاس  رد 
عافد شور  نوچ  و  دنمانیم . بازحا » گنج   » ار گنج  نیا  دندوب ، هدـش  جیـسب  دربن  نیا  رد  یگمه  فلاخم  بازحا  لیابق و  نوچ  دـننک .

. تسا فورعم  زین  قدنخ »  » هب گنج  نیا  دوب ، نمشد  لباقم  رد  قدنخ  رفح  ناناملسم 
قدنخ رفح  رب  ینبم  یسراف  ناملس  داهنشیپ  یماظن  هرواشم  کی  رد  دش ، هاگآ  نمشد  هئطوت  زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هک  نیا  زا  سپ 

زا هک  ار  هقطنم  نیا  داد  روتسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفرگ . رارق  ترـضح  دییأت  دروم  نمـشد  ذوفن  لباق  قطانم  هنیدم و  فارطا  رد 
. دننک رفح  قدنخ  دوب  نیتلبق  دجسم  یکیدزن  ات  دحا 

دوخ يارب  هاگودرا  نیا  هطقن  دنچ  رد  زین  ناهدنامرف  دش . مالسا  هاپس  هاگودرا  تسا  طلـسم  قدنخ  رب  تسا و  یعفترم  هطقن  هک  علَـس  هوک 
دش و دجسم  اهدعب  اهرگنس  نیا  لحم  دندوب . لوغشم  تدابع  هب  اجنآ  رد  دندرک و  هدامآ  ییاهرگنس 
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: زا دنترابع  اهنآ 

. هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رارقتسا  لحم  حتف . دجسم  - 1
. دناهدیمان حتف » دجسم   » ار نآ  دش ، مالعا  لحم  نیا  رد  مالسا  يزوریپ  حتف و  ربخ  نوچ 

. تسا هدش  لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  رب  ناکم  نیا  رد  حتف  هروس  دنیوگیم  یخرب 
. مالسلا هیلع  بلاط  یبا  نب  یلع  دجسم  - 2

. تسا هدش  دودسم  نآ  ِرد  ًاریخا  هک  مالسلا  اهیلع  همطاف  ترضح  دجسم  - 3
. یسراف ناملس  دجسم  - 4

. باطخ نب  رمع  دجسم  - 5
. دش بیرخت  ًاریخا  هک  رکبوبا ، دجسم  - 6

. دنهدیم لیکشت  ار  هعبس  دجاسم  نیتلبق  دجسم  اب  دجسم  شش  نیا 
. دننک يریگولج  نآ  يور  زا  نمشد  روبع  زا  ات  درامگ  قدنخ  رب  ینارومأم  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

. تفرگ هرصاحم  هب  ار  هنیدم  هام  کی  تدم  هب  دش و  ریگ  نیمز  تفای ، قدنخ  تشپ  ار  دوخ  یتقو  دوب ، رفن  رازه  هد  ناشدادعت  هک  نمشد 
. دننک روبع  قدنخ  زا  دنتسناوت  دوب  ّدَو  ْدبَع  نب  ورمع  اهنآ  زا  یکی  هک  برع  یمان  نامرهق  جنپ  هک  نیا  ات 
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162 ص :
يرج رتشیب  ار  وا  ناناملسم  توکـس  دوب . هتخادنا  ناگدنونـش  مادنا  رب  هزرل  هک  يروط  هب  دیبلطیم ، زرابم  دزیم و  هرعن  ّدَو  دبَع  نب  ورْمَع 

هک تسین  رضاح  یـسک  ایآ  میوریم !؟ تشهب  هب  میوش  هتـشک  رگا  دییوگیمن  امـش  رگم  دنیاجک !؟ تشهب  نایعدم  تفگیم : درکیم و 
!؟ منک هناور  تشهب  هب  ار  وا  نم  ای  دتسرفب  خزود  هب  ارم 

، دوش لح  وا  تسد  هب  لکـشم  نیا  دـیاب  ریزگان  و  تسین ، هزرابم  هدامآ  یـسک  مالـسلا  هیلع  یلع  زج  دـید  هک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
یتقو داتسرف . نادیم  هب  ار  وا  درک و  اعد  يو  قح  رد  تسب و  ترضح  نآ  رس  رب  ار  دوخ  همامع  داد و  مالسلا  هیلع  یلع  هب  ار  دوخ  ریـشمش 

«. ِهّلُک ِكْرِّشلا  یلإ  ُهُّلُک  نامیإلا  َزََرب  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تفریم  ورمع  يوس  هب  یلع 
نوچ مشکیمن ، ار  وت  نم  تفگ : ورْمَع  درک . یفرعم  ار  دوخ  ترـضح  یتـسیک ؟ وت  دیـسرپ : تخانـشیمن  باـقن  ریز  زا  ار  یلع  هک  ورْمَع 

نیمز و نایم  مرادرب و  ماهزین  كون  اب  ار  وت  مناوتیم  نم  داتـسرف ؟ نم  گـنج  هب  ار  وت  ناـنیمطا  هچ  هب  ربماـیپ  دوب . نم  ناتـسود  زا  تردـپ 
! هدنز هن  یشاب و  هدرم  هن  هک  یلاح  رد  مرادهگن  نامسآ 

. مدنمتداعس مشکب  هچ  موش  هتشک  هچ  روخم ، ارم  هصغ  وت  دومرف : ترضح 

بازحا ای  قدنخ  گنج  هعبس و  www.Ghaemiyeh.comدجاسم  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 172 

http://www.ghaemiyeh.com


163 ص :
، گنج نادـیم  رد  هک  دوب  نیا  ورمع  نامیپ  تخادـنا ، دوب  هتـسب  دوخ  اب  هبعک  راـنک  رد  هک  یناـمیپ  دـهعت و  داـی  هب  ار  وا  ترـضح  هاـگنآ 

. دریذپب ار  اهنآ  زا  یکی  دنک ؛ داهنشیپ  هس  رگا  وا  ِنمشد 
: دومرف ترضح  اذل 

. تفریذپن ار  داهنشیپ  نیا  ورْمَع  روایب . مالسا  ًالوا :
مدرم تسا و  نم  یگدنکفارـس  ثعاب  نیا  تفگ : ورْمَع  ور ، نوریب  هکرعم  زا  راذـگب و  دوخ  لاح  هب  ار  ربمایپ  رادرب و  دربن  زا  تسد  ًاـیناث :

. تفریذپن زین  ار  داهنشیپ  نیا  اذل  مدرک . نینچ  سرت  زا  نم  دننکیم  لایخ 
. دمآ ریز  هب  بسا  زا  تفریذپ و  ار  داهنشیپ  نیا  ورْمَع  مینک . دربن  مه  اب  ات  وش  هدایپ  زین  وت  تسا ، هدایپ  وت  فیرح  ًاثلاث :

زا ترـضح  نایم  نیا  رد  دوبن . مولعم  يزیچ  ریـشمش  تابرـض  يادص  زج  تفرگ و  ار  اهنآ  فارطا  رابغ  درگ و  دش ، زاغآ  نامرهق  ود  دربن 
هناشن هک  رابغ  درگ و  نایم  زا  ترضح  ریبکت  يادص  دش . نیمز  رب  شقن  ورْمَع  درک و  عطق  ریشمش  اب  ار  ورمع  ياپ  درک و  هدافتسا  یتصرف 

یکدنا دش و  دنلب  سپ  تسا . هتسشن  ورْمَع  هنیس  يور  ترضح  هک  دندید  ناگمه  دش و  فاص  اوه  سپـس  دیـسر . شوگ  هب  دوب ، يزوریپ 
. درک ادج  ندب  زا  ار  ورْمَع  رس  تشگرب و  هرابود  دز و  مدق 

لد رد  یتشحو  بعر و  نانچ  ورْمَع  ندش  هتشک  هرظنم 
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164 ص :
. دنتشاذگ رارف  هب  اپ  یگمه  هک  دنکفا  رفک  هاپس  نانامرهق  ریاس 

«. ْنیَلَقّثلا ِةَدابِع  ْنِم  لَْضفأ  قَْدنَخلا  َمْوَی  ٍّیلَع  َُۀبْرَض  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
؟ يدرک ادج  شندب  زا  رـس  ندز ، مدـق  يرادـقم  زا  سپ  يدـش و  دـنلب  ورْمَع  هنیـس  يور  زا  دربن  هنحـص  رد  ارچ  دندیـسرپ : نانمؤمریما  زا 

منک ادج  شندب  زا  رـس  لاح  نآ  رد  رگا  مدیـسرت  تخادنا ، متروص  هب  ناهد  بآ  مدوب  هتـسشن  شاهنیـس  رب  هک  لاح  نآ  رد  نوچ  دومرف :
تبرق دصق  اب  دص  رد  دص  هاگنآ  مدز ، مدق  يرادقم  مدش و  دنلب  اذل  دـشاب . هدـش  طلـسم  نم  رب  بضغ  دـشابن و  ملمع  رد  لماک  صالخا 

. مدرک ادج  شندب  زا  رس 
. دزن يو  هرز  هب  تسد  يدرمناوج  يور  زا  ترضح  اما  دوب  یتمیقنارگ  هرز  ورْمَع  هرز  هک  نیا  اب 

هرجش دجسم 

هنیدم رهش  هب  رـضاح  لاح  رد  هک  دراد  رارق  هفیَلُحلاوذ  هقطنم  رد  هکم و  هار  رـس  رب  تسا  هنیدم  دجاسم  نیرتابیز  زا  یکی  هک  دجـسم  نیا 
. تسا لصتم 

دوب نآ  زا  سپ  دـندش . مرحم  تخرد  نآ  رانک  هکم  هب  نتفر  ماگنه  باحـصا  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  یتخرد  ناکم  نیا  رد 
هک
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165 ص :
. دندیمان هرجش » دجسم   » ار نآ  تبسانم  نیدب  دنتخاس و  يدجسم  ناکم  نیا  رد 

. دنتسه هرمع  ای  جح  مزاع  هنیدم  زا  هک  تسا  یناسک  تاقیم  مارحا و  لحم  هرجش  دجسم 

ردب

هام رد  تسا . هدوب  ناکرـشم  ناناملـسم و  نایم  دربن  نیلوا  دـهاش  ناکم  نیا  هنیدـم . يرتمولیک  هاجنپ  دـص و  رد  تسا  ياهقطنم  مان  ردـب » »
هاپس طسوت  ناکم  نیا  رد  هک  دوب  ماش  مزاع  هکم  زا  لهجوبا  نایفـسوبا و  یگدرکرـس  هب  شیرق  يراجت  ناوراک  يرجه  مود  لاس  ناضمر 

. دش هرصاحم  مالسا 
نادیم هب  دنـشابیم  نایفـسوبا  رـسمه  دنه  ردارب  ردپ و  ومع و  بیترت  هب  هک  دیلو  هبتُع و  هبیَـش و  ياه  مان  هب  شیرق  نارـس  زا  نت  هس  ادـتبا 

دیلو اب  یلع  ترـضح  داتـسرف . اهنآ  اب  هلباقم  هب  ار  نانمؤمریما  هدـیَبُع و  هزمح و  زین  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دـندیبلط . زراـبم  دـندمآ و 
. دندنکفا كاخ  هب  ار  اهنآ  مالسا  ناروالد  یمک  تدم  رد  دش و  وربور  هیواعم ) ییاد  )

دصیس ناشدادعت  هک  مالسا  هاپس  طسوت  تشاد ، هراوس  اهدص  دوب و  رفن  رازه  زا  شیب  هک  نمشد  دش و  زاغآ  گنج  سپس 
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. دروخ تسکش  دوب  رفن  هدزیس  و 

ناناملـسم زا  رفن  هدراهچ  و  دندمآرد ، مالـسا  ياهورین  تراسا  هب  زین  رفن  داتفه  دندش و  هتـشک  شیرق  زا  نت  داتفه  زا  شیب  گنج  نیا  رد 
. دندیدرگ نفد  ناکم  نامه  رد  هک  دندش  دیهش  زین 

ربیخ

دـندش و نکاس  هنیدـم  يرتمولیک  لهچ  دـص و  رد  ربیخ »  » زیخلصاح زبس و  رـس  هقطنم  رد  نآ ، فارطا  هنیدـم و  زا  هدـش  هدـنار  نایدوهی 
. دنتخاس یمکحم  هناگتفه  ياهژد  شیوخ ، تظافح  يارب 
. دندرک مالسا  ندیبوک  يارب  يرایسب  ياههئطوت  هورگ  نیا 

. دنک رب  ار  رطخ  نوناک  نیا  هشیر  دش  نآرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اذل 
درک و رداص  دوب  رفن  رازه  ود  زا  رتمک  ناشدادـعت  هک  ار  مالـسا  هاپـس  تکرح  روتـسد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  ترجه  متفه  لاـس  رد 

. داد یلع  تسد  هب  ار  مچرپ 
طلـسم مالـسا  هاپـس  رب  اهژد  نورد  زا  اه  نآ  تشاد . دوجو  یگنج  درم  رازه  ود  اـهنآ  ناـیم  رد  هک  دـندوب  رفن  رازه  تسیب  ربیخ  ناـیدوهی 

اب یماظن  نارواشم  هلآ و  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  اما  دندوب ،
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. دش حتف  اهژد  یمامت  تمواقم  هام  کی  زا  سپ  دندروآرد و  دوخ  هرصاحم  هب  ار  اهژد  یصاخ  ياههویش 

هب رگید  زور  رکبوبا و  یهدنامرف  هب  مالسا  رکـشل  اهزور  زا  یکی  درک . رایـسب  تمواقم  تسا  يدوهی  بَحرَم  نآ  سییر  هک  اهژد  زا  یکی 
. دندربن شیپ  زا  يراک  یلو  دندرک  مادقا  ژد  نآ  حتف  يارب  رمع  یهدنامرف 

ار مچرپ  ادرف  : » دومرف ترضح  یماظن  هرواشم  کی  یپ  رد  درک . نارگن  تخس  ار  مالسا  نارادرس  هلآ و  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  عضو  نیا 
هب ار  يزوریپ  حتف و  دنوادخ  دنرادیم . تسود  ار  وا  زین  ربمایپ  ادـخ و  دراد و  تسود  ار  شربمغیپ  ادـخ و  هک  داد  مهاوخ  يدرم  تسد  هب 

.« دنکیمن رارف  گنج  رد  زگره  وا  درک و  دهاوخ  ام  بیصن  وا  تسد 
؟ تفرگ دهاوخ  رارق  یسک  هچ  تسد  رد  ادرف  مالسا  مچرپ  هک  دندوب  رظتنم  همه 

ناروالد دیسر ، ربیخ  تشپ  ترضح  یتقو  درک . رداص  ار  هلمح  روتـسد  داد و  یلع  تسد  هب  ار  مچرپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دعب  زور 
داتسیا و هوک  دننام  ترضح  یلو  دنتفر ، بقع  رایتخا  یب  مالسا  نازابرـس  هک  يروط  هب  دندرک ، هلمح  نازابرـس  ترـضح و  فرط  هب  ربیخ 

نوخ هک  بَحرَم  سپس  دش . هتشک  ترضح  تسد  هب  بَحرَم  ردارب  هظحل  دنچ  زا  سپ 
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یتقو دربن  لاح  رد  ترـضح  تشاذـگ . رارف  هباپ  نمـشد  دـش و  مینود  هب  شرـس  یلع  تبرـض  اـب  هک  دـمآ  شیپ  دوب  هتفرگ  ار  شنامـشچ 
يور مالـسا  هاپـس  روبع  يارب  ار  رد  يریگرد  نایاپ  زا  سپ  تفرگ . راک  هب  رپس  ياج  هب  دـنک و  ياـج  زا  ار  هعلق  ِرد  داـتفا  نیمز  هب  شرپس 

. درک باترپ  هعلق  نورد  هب  ار  نآ  سپس  تشاذگ و  قدنخ 
. تفای ار  ربمایپ  يرسمه  راختفا  ًادعب  هک  دمآرد  مالسا  هاپس  تراسا  هب  بَطخا » نب  یَیُح   » رتخد هیفص  گنج  نیا  رد 

. دندش هتشک  نایدوهی  زا  نت  دصکی  دودح  دیهش و  ناناملسم  زا  رفن  تسیب  ربیخ  گنج  رد 

كدف

. تسا هدوب  ربیخ  عرازم  زا  یعیسو  شخب  هقطنم  نیا  تسا . هنیدم  يرتمولیک  یس  دص و  رد  كدف » »
هار زا  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  اـب  هک  دـندید  نیا  رد  دوخ  حالـص  ربیخ ، ناـیدوهی  تسکـش  زا  سپ  دـندوب ، يدوهی  هک  كدـف  یلاـها 
هلآ هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هب  قلعتم  كدف  تاغاب  عرازم و  اه و  نیمز  فصن  هک  دنتـسب  يداد  رارق  ترـضح  اب  اذل  دـنوش ، دراو  تملاسم 

. ناشدوخ هب  قلعتم  رگید  فصن  دشاب و 
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همطاف ترضح  يزور  هک  نیا  ات  درکیم ، میسقت  ارقف  مشاهینب و  نایم  ار  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  تشاد  يدایز  دمآرد  كدف 

. دیشخب يو  هب  ار  كدف  دیبلط و  ار 
! دندرک هرداصم  ار  كدف  داد  روتسد  لوا  هفیلخ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  توف  زا  سپ 

هذَبَر

هاگمارآ هاگدیعبت و  اجنآ  دراد . ترهـش  میلـسوبا  هکرب  هب  هک  هدش  عقاو  هنیدم  یقرـش  لامـش  رد  هرقنلا  بونج  يرتمولیک  هاجنپ  رد  هذـبر 
. تسا يرافغ  رذوبا  ینعی  ربمایپ  هباحص  نیرتوگتسار  نیرتکاپ و 

. تشادن رب  مالسلا  هیلع  نانمؤمریما  تیامح  زا  تسد  هاگچیه  ترضح  نآ  زا  سپ  دوب ، ربمایپ  يافو  اب  نارای  زا  هک  يو 
رطاخ هب  یتشهب و  لها  وت  رذوبا  يا  دـنکفین . هیاـس  رذوبا  زا  رتوگتـسار  یـسک  هب  نامـسآ  : » دومرف وا  هراـبرد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ 

.« درم یهاوخ  اهنت  نم  تیب  لها  یتسود 
يرتش رب  ار  وا  اذل  دنادرگرب . ماش  زا  ار  وا  تساوخ  نامثع  زا  دیـسرت و  دوخرب  ماش  رد  هیواعم  یلو  درک ، دیعبت  ماش  هب  ار  يو  نامثع  ادـتبا 

قالخا دب  ینابراس  درک و  راوس  زاهج  نودب 
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: تفگ درک و  دیعبت  هذـبر  هب  ار  وا  هلـصافالب  نامثع  هاگنآ  تخیریم . شیاپ  نار  ياه  تشوگ  هک  یلاح  رد  دـنادرگزاب  هنیدـم  هب  ار  يو 
نیـسح و نسح و  اب  نانمؤمریما  نامثع ، مـالعا  مغریلع  دـندوب . يو  هارمه  شرـسپ  رتخد و  رـسمه و  درادـن . ار  يو  یهارمه  قح  یـسک 

. دندرک اعد  يو  قح  رد  هدومن و  هقردب  هنیدم  نوریب  ات  ار  يو  رامع 
تسیرگیم ردپ  هزانج  رب  يو  رتخد  تفای . تافو  رذوبا  سپس  دنتفر و  ایند  زا  رذوبا  رسپ  رسمه و  ادتبا  نازوس  کشخ و  نیمزرـس  نیا  رد 

. دندرپس كاخ  هب  لحم  نامه  رد  ار  رذوبا  هزانج  دیسر و  رس  دوب  دوعسم  نب  هَّللادبع  رتشا و  کلام  نآ  رد  هک  یناوراک  هک  نیا  ات 
. تسا هدوب  ترجه  ود  یس و  ای  کی ، یس و  لاس  رد  رذوبا  تلحر 

مخ ریدغ 

رد نمی  قارع و  ماش و  جاجح  هک  تسا  یلحم  و  تسا . هکم  يرتمولیک  هاجنپ  دـص و  دودـح  رد  هفحُج و  کـیدزن  ياهقطنم  مخ » ریدـغ  »
. دنتفریم دوخ  صاخ  ریسم  هب  کی  ره  هدش و  ادج  رگیدکی  زا  هطقن  نیا 
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دندیسر لحم  نیا  هب  یتقو  دنتشگیمرب ، جح  رفس  زا  ناناملسم  زا  رفن  رازه  دصکی  هارمه  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  يرجه  مهد  لاس  رد 

: دومرف دش و  لزان  ترضح  نآ  رب  یحو  هتشرف 
َنیِِرفاَْکلا َمْوَْقلا  يِدـْهَیَال  َهَّللا  َّنِإ  ِساَّنلا  ْنِم  َکُمِـصْعَی  ُهَّللاَو  ُهََتلاَسِر  َْتغََّلب  اَمَف  ْلَعْفَت  َْمل  ْنِإَو  َکِّبَر  ْنِم  َکـَْیلِإ  َلِزنُأ  اَـم  ْغَِّلب  ُلوُسَّرلا  اَـهُّیَأ  اَـی 

«. 1»(1)
. دوش ماجنا  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  طسوت  دیاب  هک  هدنام  نیمز  رب  یمهم  رما  هک  تسا  نیا  زا  یکاح  هیآ  نحل 

. دندیسر دندمآیم  لابند  زا  هک  يدارفا  دنتشگرب . دنتفر  شیپ  زا  هک  نانآ  دش . رداص  ترضح  يوس  زا  فقوت  روتسد 
نارتش زاهج  زارف  رب  سپـس  دندناوخ و  تعامج  هب  ار  رهظ  زامن  ترـضح  دندش . عمج  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  نوماریپ  رفن  رازه  دـص 

: دومرف تفر و 
»؟ دینکیم رکف  هچ  نم  هرابرد  ملوؤسم ، امش  هرابرد  نم  مورب . امش  نایم  زا  نم  تسا  کیدزن  »

: دومرف سپس  يداد ، ماجنا  بوخ  ار  تتلاسر  میهدیم  یهاوگ  ام  دنتفگ : دندرک و  قیدصت  ار  وا  همه 

67 هدئام : - 1
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«. ضْوَحلا ّیلع  ادری  یّتح  اقرتفی  نل  امّهنأ  یتیب و  لهأ  یترتع  هَّللا و  باتک  نیلقثلا  مکیف  كرات  ینإ  »

اذهف هالوم  تنک  نم  : » دومرف درک و  یفرعم  همه  هب  ار  وا  دش و  نایامن  ود  ره  لغب  ریز  هک  درک  دنلب  ردـقنآ  تفرگ و  ار  یلع  تسد  هاگنآ 
. دش دنلب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ریبکت  يادص  سپس  هاداع »...  نم  داع  هالاو و  نم  لاو  مهّللا  هالوم ، یلع 

: دومرف دش و  لزان  ترضح  نآ  رب  یحو  هتشرف 
.(1) ًانیِد ...  َماَلْسِْإلا  ْمَُکل  ُتیِضَرَو  ِیتَمِْعن  ْمُْکیَلَع  ُتْمَْمتَأَو  ْمُکَنیِد  ْمَُکل  ُْتلَمْکَأ  َمْوَْیلا  ... 

روضح هب  هک  دـندوب  يدارفا  نیلوا  وزج  رکبوبا  رمع و  دـنتفگ . کیربت  يو  هب  دندیـسر و  ناـنمؤمریما  روضح  هب  هورگ  هورگ  نآ ، زا  سپ 
. دنتفگ کیربت  يو  هب  هدیسر و  ترضح 

مالسلا هیلع  یلع  ترضح  طسوت  شکرابم  ندب  زونه  درک . تلحر  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  هک  دوب  هتـشذگن  ریدغ  هعقاو  زا  زور  داتفه 
. دش هتشاذگ  يریگيأر  هب  هفیقس  رد  تفالخ  عوضوم  هک  دوب ، نفک  لسغ و  لاح  رد 

3 هدئام : - 1
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هکم حتف 

هراشا

ياهلیبق ره  اب  دنناوتیم  شیرق  ناناملسم و  هک  دش  هتسب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شیرق و  نارـس  نایم  يدادرارق  ترجه  مشـش  لاس  رد 
لام ناج و  كاخ و  بآ و  زا  عافد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  دندش و  نامیپ  مه  ناناملـسم  اب  هعازُخ  هلیبق  ساسا  نیمه  رب  دندنبب . نامیپ 

. دندش نامیپ  مه  شیرق  اب  دندوب  هعازُخ  هنیرید  نانمشد  زا  هک  هنانَک  ینب  هلیبق  تفرگ و  هدهع  رب  ار  نانآ 
هب شیرق  نآ ، زا  سپ  اما  دـندوب . شمارآ  حلـص و  رد  نیفرط  تشذـگ و  داد  رارق  نیا  زا  لاس  ود  دوب . لاس  هد  داد  رارق  نیا  راـبتعا  تدـم 

. دندرب تراغ  هب  ار  اهنآ  لاوما  دنتشک و  ار  اهنآ  زا  يدادعت  دندرب و  شروی  هعازُخ  هلیبق  هب  دناهدش ، فیعض  ناناملسم  هک  نیا  لایخ 
. دریگ شیپ  ار  هکم  هار  مالسا  رکشل  هک  داد  روتسد  دیسر و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شوگ  هب  ربخ  نیا 

. دش رداص  مالسا  يرفن  رازه  هد  هاپس  تکرح  روتسد  يرجه  متشه  لاس  ناضمر  هام 
، تشحو بعر و  اذل  تسا . رفن  رازه  هد  زا  شیب  هاپس  دادعت  هک  درک  دومناو  يروط  شتآ ، نتخورفارب  اب  دادعت  نیا 
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نیا رب  ینبم  دش  غالبا  نانآ  هب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  شرافس  درب و  هکم  هب  ار  مالسا  هاپس  تمظع  ربخ  نایفسوبا  تفرگارف . ار  نمشد 

. تسا ناما  رد  دورب  نایفسوبا  هناخ  هب  ای  دراذگب  نیمز  رب  حالس  سک  ره  تسا . ناما  رد  دربب  هانپ  هبعک  هب  سک  ره  هک 
. دش مه  نینچ  دوش و  میلست  يزیرنوخ  نودب  هکم  تشاد  یعس  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 

هب بلاطوبا  ناتـسربق  رانک  ياهمیخ  رد  هاتوک  یتحارتسا  زا  سپ  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربماـیپ  دـش . هکم  دراو  يریگرد  نودـب  مالـسا  هاـپس 
اب فاوط  رود  نیتـسخن  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  دـندرکیم . اـشامت  ار  ترـضح  قاـیتشا ، روش و  اـب  مدرم  تفر . هبعک  فاوط 

: دومرف دنکفا و  نیمز  رب  دوب  بصن  هبعک  رد  يالاب  رب  هک  ار  گرزب  تب  دنچ  تشاد  تسد  رد  هک  ياهزین 
ًاقوُهَز (1). َناَک  َلِطاَْبلا  َّنِإ  ُلِطاَْبلا  َقَهَزَو  ُّقَْحلا  َءاَج  ُْلقَو 

تب تصـش  دصیـس و  هب  ناشدادعت  هک  ار  اه  تب  دش و  هبعک  لخاد  تفرگ و  راددیلک  زا  ار  هبعک  دیلک  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر 
. تخیر نوریب  هبعک  زا  دیسریم 

81 ءارسا : - 1
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175 ص :
. دندیزرلیم دوخرب  دندوب و  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  ماقتنا  رظتنم  یگمه 

هبعک رانک  ترضح  دوب . هدشن  شومارف  مادکچیه  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  لتق  هئطوت  ترجه و  زا  لبق  ياههجنکـش  اهرازآ و  تیذا و 
. میشیدنایمن يزیچ  وت  هرابرد  یکین  یبوخ و  زج  دنتفگ : یگمه  دینکیم »؟ رکف  هچ  نم  هرابرد  : » دومرف تیعمج  هوبنا  هب  باطخ 

: دومرف داد و  رارق  یمومع  وفع  دروم  ار  اه  نآ  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ 
«. ءاقَلُّطلا ُمْتنأف  اُوبَهذإ  »

. دندناوخ تعامج  هب  ار  رهظ  زامن  ترضح  دادرس و  دیحوت ) راعش   ) ناذا تفر و  هبعک  ماب  رب  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  روتسد  هب  لالب 
ماجنااب هدعقيذ  هام  رد  ترضح  نآ  و  دش . هدیچرب  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  روتـسد  هب  نآ  فارطا  هکم و  ياههدکتب  هکم  حتف  زا  سپ 

. دش رازگرب  ترجه  متشه  لاس  رد  هکم ، ِیمالسا  تموکح  رد  جح  نیلّوا  و  درک . كرت  هنیدم  دصق  هب  ار  هکم  هدرفم ، هرمع 

( عادولا ۀجح   ) هلآ هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  جح 

. تسا فورعم  عادولاۀجح »  » هب هک  دندروآ  اجب  جح  راب  کی  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  هکم ، رد  یمالسا  تموکح  زا  سپ 
لیئربج طسوت  جح  ییاپرب  روتسد  ترجه  مهد  لاس  رد 
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176 ص :
ربمایپ اذل  ٍقیِمَع (1) . ٍّجَـف  ِّلُک  ْنِم  َنِیتْأَی  ٍِرماَض  ِّلُک  یَلَعَو  ًالاَجِر  َكُوتْأَی  ِّجَْـحلِاب  ِساَّنلا  ِیف  ْنِّذَأَو  دـش : لزان  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ  رب 

هنوگ ره  دزاس و  انـشآ  جـح  حیحـص  کسانم  اـب  ار  مدرم  لـمع  رد  دـنک و  تکرـش  جـح  مسارم  رد  تفرگ  میمـصت  هلآ  هیلع و  هللا  یلص 
. دربب نیب  زا  ار  تافارحنا 

ریما درک . تکرح  هکم  يوس  هب  دش و  مرُحم  هرجش  دجسم  رد  ترجه  مهد  لاس  هدعق  يذ  مشـش  تسیب و  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
دوخ نازابرس  اب  زین  ناشیا  دش . هاگآ  جح  رد  هلآ  هیلع و  هللا  یلص  ربمایپ  تکرش  زا  دوب  نمی  رد  دوخ  نازابرـس  اب  هک  مالـسلا  هیلع  نانمؤم 

. دندمآ جح  هب 
هبطخ سپـس  دـندروآ و  اـجب  نت  رازه  دـصکی  اـب  هارمه  تاـفرع  رد  ار  رـصع  رهظ و  زاـمن  هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ادـخ  لوسر  لاـس  نآ  رد 

. دندرک داریا  ار  دوخ  یخیرات 
. دش حرطم  مالسلا  هیلع  یلع  ترضح  تفالخ  ینیشناج و  عوضوم  مخ ، ریدغ  هقطنم  رد  لاس  نآ  جح  رفس  زا  تعجارم  رد 

27 جح : - 1
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177 ص :

جح ماّیا  ياهتبسانم 

ضرألا وْحَد 

هراشا
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179 ص :
نیا تسا . هدش  رـشتنم  نآ  رد  ادخ  تمحر  هک  يزور  تسا ، نیمز  ندش  هدرتسگ  ینعی  ضرألا ؛» وْحَد   » زور هدـعق  يذ  هام  مجنپ  تسیب و 

هک تسا  يزور  راهچ  زا  یکی  لاس  ماـمت  رد  دراد و  يرایـسب  باوث  رجا و  نآ  رد  تداـبع  تسا و  فیرـش  رایـسب  ياـهزور  زا  یکی  زور 
. تسا لاس  داتفه  هزور  لداعم  زاتمم و  نآ  هزور 

، دش داجیا  یجوم  دیزو و  بآ  رب  ات  داد  روتـسد  ار  داب  دنک ، قلخ  ار  نیمز  درک  هدارا  دـنوادخ  هک  هاگ  نآ  : » دومرف مالـسلا  هیلع  رقاب  ماما 
مالسلا هیلع  قداص  ماما   (1) دینارتسگ ». نآ  ریز  زا  ار  نیمز  سپس  دندش ، عمج  هوک  نوچ  هبعک  لحم  رد  اه  فک  دندرک و  فک  اه  جوم 

هبعک ریز  زا  ار  نیمز  دنوادخ  : » دومرف زین 

عضوم یف  هعمجف  ًادحاو ، ًادبز  راصف  دبزأ  مث  ًاجوم ، راص  یتح  ءاملا  هجو  نبرـضف  حایّرلا  رمأ  ضرألا  قلخی  نأ  ّلجوّزع  هَّللا  دارأ  اّمل  - » 1
 ...« هتحت نم  ضرألا  یحد  مث  دبز ، نم  اًلبج  هلعج  مث  تیبلا ،

.190 یفاک 4 :
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180 ص :
تافرع زا  نیمز  نیا  ربانب  دـینارتسگ ، تافرع  زا  ار  نیمز  هاگنآ  داد ، تعـسو  تافرع  يوس  هب  انم  زا  ارنآ  سپـس  دـینارتسگ ، انم  يوس  هب 

. دنمانیم زین  يرُقلا » ّما   » ار هکم  ساسا  نیا  رب  « 1 (1) .« » تسا هبعک  زا  انم  و  انم ، زا  تافرع  تسا و 
سمـشلاو هروس  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  هک  رهظ  زا  شیپ  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  يرگید  تسا و  لسغ  زور  نیا  تابحتـسم  زا  یکی 

. دناوخب
. تسا هدش  دراو  هیعدا  بتکرد  زور  نیا  يارب  زینییاهاعد 

مالسلا هیلع  داوج  ماما  تداهش 

. تسا مالسلا  هیلع  یقت  دمحم  ماما  تداهش  زور  هدعق  يذ  هام  رخآ 
ماما شراوگرزب  ردپ  یگلاس  تفه  رد  یلقن  ربانب  ای  یگلاس  ُهن  رد  دمآ . ایند  هب  هنیدم  رد  يرجه  جـنپ  دون و  دـص و  لاس  رد  ترـضح  نآ 

. دش لقتنم  ناشیا  هب  تماما  دیسر و  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  اضر 
زا تفریم ، رامش  هب  تقو  هفیلخ  هک  نومأم  نامز  نآ  رد 

نم ضرألاف  تاـفرع ...  نم  اـهاحد  مث  تاـفرع ، یلإ  ینم  نم  اـهاحد  مث  ینم ، یلإ  ۀـبعکلا  تحت  نم  ضرـألا  یحد  ّلـجوّزع  هَّللا  ّنإ  - » 1
« ۀبعکلانم ینمو  ینمنم ، تافرعو  تافرع ،

.189 یفاک 4 :
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181 ص :
مارتحا رهاظ  هب  نومأم  دندرک ، راضحا  دادغب  هب  هنیدم  زا  ار  ناشیا  ات  داد  روتـسد  دیـسرت و  دوخ  رب  هنیدم  رد  مالـسلا  هیلع  داوج  ماما  ذوفن 

. درک جیوزت  ناشیا  هب  ار  لضفلاّما  دوخ  رتخد  ساسا  نیمه  رب  تشاذگیم و  ترضح  نآ  هب  یصاخ 
ارف نومأم  گرم  هک  درک  تماقا  هنیدـم  رد  تعجارم  رد  دـش و  فرـشم  جـح  هب  دادـغب  رد  تماقا  يدـنچ  زا  سپ  مالـسلا  هیلع  داوج  ماـما 

. درک بصغ  ار  تفالخ  مصتعم  شردارب  دیسر و 
لاس رد  ار  ترضح  نآ  مصتعم  شیومع  کیرحت  هب  لضفلاّما  ماجنارس  دیبلط و  دادغب  هب  ار  ترضح  دیسرت و  دوخ  تفالخ  رب  زین  مصتعم 
ماما شدج  ربق  رانک  دش و  دیهش  هک  تسا  ماما  نیرت  ناوج  ترـضح  نآ  درک . مومـسم  یگلاس  جنپ  تسیب و  رد  يرجه  تسیب  تسیود و 

. دیدرگ نفد  نیمظاک  رد  مالسلا  هیلع  مظاک  یسوم 
. دوب لاس  هدجیه  ای  هدزناش  ترضح  نآ  تماما  نارود 

: ترضح نآ  هیامنارگ  ظعاوم  زا  ثیدح  ود 
تـشز شراثآ  ابیز و  شلکـش  هک  دـنامیم  هدیـشک  ریـشمش  دـننام  وا  هک  اریز  زیهرپب ، راکهبت  رورـش و  درف  اب  ترـشاعم  یتسود و  زا  - » 1

(1) تسا ».

« هراثآ حبقی  هرظنم و  نسحی  لولسملا ، فیسلاک  ّهنإف  ریرشلا ، ۀبحاصم  كاّیإ و  - » 1
.364 راونألاراحب 78 :
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182 ص :
رگا تسا و  هدیتسرپ  ار  ادخ  وا  دـنز ، مد  ادـخ  زا  هدـنیوگ  رگا  سپ  تسا ، هدـیتسرپ  ار  وا  دـهد  شوگ  ياهدـنیوگ  نخـس  هب  سکره  - » 2

(1) تسا ». هدرک  شتسرپ  ار  ناطیش  وا  دیوگب ، نخس  ناطیش  نابز  زا  هدنیوگ 

هجح يذ  لوا  ههد 

هراشا

رتتلیضفاب یبش  چیه  تسین و  هجح  يذ  لوا  ههد  تادابع  لامعا و  زا  رت  بوبحم  ایند  رد  يزور  چیه  : » دومرف هلآ  هیلع و  هللا  یلـص  ربمایپ 
ههد رد  ار  دیحوت  هروس  هک  يدارفا  دـننک : لزنم  دـندوب  لیام  هک  تشهب  ياج  ره  رد  دـنناوتیم  هفیاط  هس   » (2) تسین ». نآ  ياـه  بش  زا 

ره رد  هک  تسا  اـشع  برغم و  نیب  زاـمن  تـعکر  ود  ندـناوخ  هـهد  نـیا  تابحتـسم  زا  یکی   (3) دـنناوخب ». هبترم  تسیود  هـجحيذ  لوا 
هبترم کی  دمح  زا  دعب  تعکر 

« سیلبإدَبَع دقفسیلبإ  ناسلنع  قطنی  قطانلا  ناک  نإو  هَّللادَبَع ، دقف  هَّللانع  قطانلاناک  نإف  هدَبَع ، دقف  قطانیلإ  یغصأ  نم  - » 1
.456 لوقعلا : فحت 

« ّنهنم لضفأ  یلایل  الو  ۀّجحلايذ ، نم  رشعلا  ماّیأ  یف  لمعلا  نم  هَّللا  یلإ  ّبحأ  ایندلا  ماّیأ  نم  ام  - » 2
.156 لئاسولا 10 : كردتسم 

« رشعلا ماّیأ  یف  ةّرم  یتأم  دحأ  هَّللاوه  لق  أرق  لجر  نوؤاشی ، ثیح  ۀّنجلا  نم  نولزنی  ۀثالث  - » 3
.156 لئاسولا 10 : كردتسم 
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183 ص :
: دناوخب ار  هیآ  نیا  دیحوت و  هروس 

ِْعبَّتَت الَو  ِْحلْـصَأَو  یِمْوَق  ِیف  ِینُْفلْخا  َنوُراه  ِهیِخَِأل  یـسُوم  َلاقَو  ًۀَْلَیل ، َنیَعبْرأ  ِهِّبَر  ُتاقیِم  َّمَتف  ٍرْـشَِعب ، اهانْمَْمتأَو  ًۀَْلَیل  َنِیثالَث  یـسُوم  انْدَعاو  َو 
َنیِدِسْفُْملا (1). َلیبَس 

. تسا هدش  دراو  هیعدا  بتک  رد  زور  نیا  يارب  زین  ییاهاعد 

مالسلا هیلع  رقاب  ماما  تداهش 

دمآ و ایند  هب  هنیدم  رد  يرجه  تفه  هاجنپ و  لاس  رد  ترضح  نآ  تسا . مالـسلا  هیلع  رقاب  دمحم  ماما  تداهـش  زور  هّجح ، يذ  هام  متفه 
دیسر و تداهش  هب  مالسلا  هیلع  داجـس  ماما  شراوگرزب  ردپ  یگلاس  تشه  یـس و  رد  دوب . مالـسلا  هیلع  یبتجم  نسح  ماما  رتخد  شردام 

. دش لقتنم  ناشیا  هب  تماما 
تصرف نیا  زا  ناشیا  دوب ، يریگرد  گنج و  تفالخ  بصغ  يارب  سابع  ینب  هّیماینب و  نایم  هک  ترضح  نآ  نارود  رد 

.142 فارعا : - 1
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184 ص :
. دومن یگنهرف  بالقنا  عّیشت و  شرتسگ  ماکحتسا و  درگاش و  تیبرت  تهج  رد  ار  هدافتسا  لامک 

نیرخآ نیلوا و  مولع  رب  ناشیا  طلـست  يایوگ  تسا  هدـش  تیاور  ترـضح  نآ  زا  ماکحا  ریـسفت و  نید و  مولع  رد  راثآ  راـبخا و  زا  هچنآ 
. تسا

ناشیا زا  ثیدح  رازهیس  هک  نآ  ات  مدرکیم  لاؤس  مالسلا  هیلع  رقاب  ماما  زا  ار  یلکـشم  رما  ره  هک  تسا  هدش  تیاور  ملـسم  نب  دمحم  زا 
. مدیسرپ

دـش و مارحلا  دجـسم  لخاد  ترـضح  نآ  نوچ  میتفر ، هکم  هب  ترـضح  نآ  تمدـخ  رد  يزور  دـیوگیم : ترـضح  نآ  نامالغ  زا  یکی 
مدرم وت ، يادف  هب  مردام  ردپ و  مدرک : ضرع  دش ، دنلب  دجسم  نایم  رد  شکرابم  يادص  هک  يروط  هب  تسیرگ ، داتفا و  هبعک  هب  شهاگن 

هک یلاح  رد  منکن  هیرگ  ارچ  وت ، رب  ياو  : » دومرف ترـضح  دیروایب . نییاپ  ار  دوخ  يادص  تسا  بوخ  دـننکیم ، هاگن  لاح  نیا  هب  ار  امش 
.« مشاب راگتسر  وا  دزن  ادرف  دنک و  نم  رب  یتمحر  رظن  نم  نتسیرگ  رطاخ  هب  دنوادخ  تسا  دیما 

رد دش و  مومسم  ناورم  کلملادبع  نب  ماشه  روتـسد  هب  يرجه  هدراهچ  ودص  لاس  رد  تماما ، لاس  هدزون  زا  سپ  ترـضح  نآ  ماجنارس 
. دیدرگ نفد  عیقب  ناتسربق 
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185 ص :
. دننک نشور  غارچ  شردپ  هرجح  رد  هک  دومرفیم  شراوگرزب  ردپ  تداهش  زا  سپ  مالسلا  هیلع  قداص  ماما 

: ترضح نآ  هیامنارگ  ظعاوم  زا  ثیدح  ود 
نایم رد  خزود  دور و  تشهب  هب  دـنک  ربص  اه  يراوگان  رب  اـیند  رد  هک  یـسک  سپ  تسا ، تماقتـسا  اـه و  يراوگاـن  ناـیم  رد  تشهب  - » 1

(1) دوش ». منهج  دراو  دنک  ور  هاوخلد  توهش  تذل و  هنوگ  ره  هب  سک  ره  سپ  تسا ، اه  توهش  اه و  تّذل 
یـصخش ج - دنک . شومارف  ار  شهانگ  هک  یـصخش  ب - درادنپ . دایز  ار  دوخ  لمع  هک  یـصخش  فلا - تسا : نکـش  رمک  زیچ  هس  - » 2

(2) دشاب ». دنسپدوخ  يأر و  دوخ  هک 

هفرع زور  بش و 

هراشا

. دراد ار  تدابع  لاس  داتفه  دص و  باوث  رجا و  دزادرپب  تدابع  هب  ار  بش  نیا  هک  یسک  تسا و  تلیضفاب  ياه  بش  زا  یکی  بش  نیا 

یطعأ نمف  تاوهـشلاو ، تاذّللاب  ۀفوفحم  مّنهج  و  ۀـّنجلا ، لخد  ایندـلا  یف  هراکملا  یلع  ربص  نمف  ربصلاو ، هراکملاب  ۀـفوفحم  ۀـّنجلا  - » 1
« رانلا لخد  اهتوهشو  اهتّذل  هسفن 

.89 یفاک 2 :
« هیأرب بجعأ  هبنذ و  یسن  هلمع و  رثکتسا  لجر  رهظلا : تامصاق  ثالث  - » 2

.112 لاصخ 1 :
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186 ص :
ناطیش هدرتسگ و  شناگدنب  يارب  ار  دوخ  ناسحا  دوج و  هرفس  دنوادخ  هک  تسا  يزور  تسا و  یمالسا  گرزب  دایعا  زا  یکی  هفرع  زور 

. تسا هدرک  لیلذ  راوخ و  ار 
رازه هرمع و  رازه  جـح و  رازه  لداعم  نآ  باوث  هک  مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  تراـیز  سپـس  تسا و  لـسغ  زور  نیا  تابحتـسم  زا  یکی 

. تسا رتالاب  هکلب  داهج 
فارتعا دوخ  ناهانگ  هب  دروآ و  اجب  نامـسآ  ریز  زامن  تعکر  ود  هفرع  ياعد  ندناوخ  زا  لبق  رـصع و  زامن  ندناوخ  زا  دعب  هک  نیا  رگید 

. دسرب تافرع  باوث  هب  ات  دنک 

نابرق دیع  زور  بش و 

. تسا زاب  ناگدنب  يور  هب  بش  نیا  رد  نامسآ  ياهرد  تسا و  بحتسم  نآ  يایحا  هک  تسا  یبش  راهچ  زا  یکی  نابرق  دیع  بش 
اهریبکت نیا  مهدزیس ) زور  حبص  ات  دیع  زور  رهظ  زا   ) زامن هدزناپ  زا  سپ  هک  نیا  رگید  تسا و  لسغ  نابرق ، دیع  زور  تابحتـسم  زا  یکی 

ْنِم انَقَزَر  ام  یلَع  ُربکأ  هَّللأ  انادَـه ، اـم  یلَع  ربکأ  ُهَّللأ  دْـمَْحلا ، ِهَّلل  ربکأ و  هَّللأ  ربکأ ، هَّللاو  هَّللا  اـّلإ  هلإ  ـال  ربکأ ، هَّللأ  ربکأ ، هَّللأ  : » دـناوخب ار 
ِهَّللُدْمَْحلاَو ماْعنَألا ، ِۀَمیَِهب 
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187 ص :
. دنک رارکت  ار  اهریبکت  نیا  دناوتیم  هچ  ره  و  انْالبَأ » ام  یلَع 
. تسا هدش  دراو  هیعدا  بتک  رد  زور  نیا  يارب  زین  ییاهاعد 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  تدالو 

هنیدم رد  يرجه  هدزاود  تسیود و  لاس  رد  ترضح  نآ  تسا . مالسلا  هیلع  یقنلایلع  ماما  تداعس  اب  تدالو  زور  هجح  يذ  هام  مهدزناپ 
. دش لقتنم  ناشیا  هب  تماما  دیسر و  تداهش  هب  مالسلا  هیلع  داوج  ماما  شراوگرزب  ردپ  یگلاس  تشه  رد  دمآ . ایند  هب 

، نیعتـسم رـصتنم ، لکوتم ، قثاو ، تموکح  ياههرود  سپـس  دوب ، یـسابع  مصتعم  تموکح  هرود  رد  لاس  ود  شردـپ  زا  دـعب  يداه  ماما 
. دندرک كرد  زین  ار  یسابع  دمتعم  زتعم و 

لها هب  تبـسن  شتوادـع  هنیک و  وا  داد . رارق  رازآ  تیذا و  دروم  ار  ترـضح  نآ  نارگید ، زا  شیب  یـسابع  ّلکوتم  تقو ، ماّکح  ناـیم  رد 
. درک راضحا  دادغب  هب  هنیدم  زا  ار  ترضح  نآ  دیسرت  دوخ  تفالخرب  نوچ  دوب و  نارگید  زا  شیب  مالسلا  مهیلع  تیب 

هدراهچ دوب . لاس  راهچ  یس و  ترضح  نآ  تماما  هرود 

مالسلا هیلع  يداه  ماما  www.Ghaemiyeh.comتدالو  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 197 

http://www.ghaemiyeh.com


188 ص :
لهچ و رد  يرجه  راهچ  هاجنپ و  تسیود و  لاس  رخالا  يدامج  رد  هک  نیا  ات  دندرب . رـس  هب  ارماس  رد  لاس  تسیب  هنیدـم و  رد  ارنآ  لاس 

. دش نفد  شدوخ  هناخ  رد  ارماس  رد  مومسم و  یسابع  دمتعم  تسد  هب  یگلاس  ود 
: ترضح نآ  هیامنارگ  ظعاوم  زا  ثیدح  ود 

تـسود هن  تسا و  نامرد  ناوت  ار  کشزپ  هن  ياهداتفا ، راضتحا  لاح  گرم و  رتسب  رد  تاهداوناخ  ناـیم  رد  هک  ار  ياهظحل  رآداـی  هب  - » 1
.« دـشابیم هدیدنـسپ ) کین و  ياهراک   ) لامعا هب  ترخآ  رد  یلو  تسا ، لاوما  هب  ایند  رد  ناـسنا  تیـصخش  تزع و   » (1) يرای ». ناوت  ار 

(2)

ریدغ دیع 

رد دزرمآیم و  ار  نانمؤم  هلاس  تصش  ناهانگ  نآ  رد  دنوادخ  هک  يزور  تسا (3) ، ریدغ  دیع  زور  هجح  يذ  هام  مهدجه 

.39 هعیشلا 2 : نایعا  کعفنی » بیبح  الو  کعنمی  بیبطالف  کلهأ ، يدی  نیب  کعرصم  رکذا  - » 1
(. 39 هعیشلا 2 : نایعا  « ) لامعألاب ةرخآلا  یفو  لاومألاب ، ایندلایف  سانلا  - » 2

. تشذگ هحفص 260  رد  زور  نیا  يارجام  - 3 - 3
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189 ص :
. تسا هدرک  دازآ  منهج  شتآ  زا  ناضمر  هام  هک  ار  هچنآ  ربارب  ود  دنکیم  دازآ  زور  نیا 

. تسا مهرد  رازه  لداعم  زور  نیا  رد  ادخ  هار  رد  قافنا  مهرد  کی 
؟ دراد دوجو  نابرق  رطف و  دیع  هعمج و  زج  يدیع  ناناملسم  يارب  ایآ  دش : لاؤس  مالسلا  هیلع  قداص  ماما  زا 

«. تسا ریدغ  دیع  نآ  تسا و  رتشیب  دایعا  ریاس  زا  شتمرح  هک  يدیع  یلب ، : » دومرف ماما 
: زا دنترابع  زور  نیا  تابحتسم  زا  یخرب 

. لسغ ماجنا  - 1
. هعماج هَّللا و  نیما  ترایز  ندناوخ  - 2

ّانا هروس  هبترم  هد  یسرکلاۀیآ و  هبترم  هد  دیحوت و  هروس  هبترم  هد  دمح  زا  دعب  تعکر  ره  رد  رهظ ، زا  شیپ  زامن  تعکر  ود  ندناوخ  - 3
 ... ُهاْنلَْزنا

. تسا يورخا  يویند و  تاجاح  ندمآرب  هرمع و  رازه  دص  جح و  رازه  دص  لداعم  زامن  نیا  باوث 
: هلمج نیا  اب  تینهت  کیربت و  نتفگ  - 4

«. مالَّسلا ُمِهیَلَع  ۀَِّمئَألاَو  نینمؤملاریِما  ۀَیالِوب  نیِکِّسَمَتُْملا  َنِم  انَلَعَج  يذَّلا  ِهَّللُدْمَحلا  »
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190 ص :

هلهابم زور 

هراشا

لئاس هب  عوکر  لاح  رد  ار  دوخ  رتشگنا  مالسلا  هیلع  یلع  ترـضح  زور  نیا  رد  زین  تسا (1) و  هلهابم  زور  هجح  يذ  هام  مراهچ  تسیب و 
: دش لزان  يو  نأش  رد  هیآ  نیا  داد و 

َنوُعِکاَر (2). ْمُهَو  َةاَکَّزلا  َنُوتُْؤیَو  َةاَلَّصلا  َنوُمیُِقی  َنیِذَّلا  اُونَمآ  َنیِذَّلاَو  ُُهلوُسَرَو  ُهَّللا  ْمُکُِّیلَو  اَمَّنِإ 
. تسا ریدغ  دیع  زور  زامن  ندناوخ  لسغ و  ماجنا  زور ، نیا  تابحتسم  زا 

هجح يذ  هام  مجنپ  تسیب و 

. دش لزان  مالسلا  مهیلع  تراهط  تمصع و  تیبلها  نأش  رد  یتأ  له  هروس  يزور  نینچ  رد 
مالسلا امهیلع  نیسح  ماما  نسح و  ماما  يرامیب  يافـش  تهج  ناشرذن  يادا  يارب  مالـسلا  اهیلع  ارهز  همطاف  مالـسلا و  هیلع  یلع  ترـضح 

زور هس 

. تشذگ هحفص 224  رد  هلهابم  يارجام  - 1
55 هدئام : - 2
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191 ص :
. دنتفرگ هزور 

دوخ دنداد و  وا  هب  ار  دوخ  ياذغ  ناراوگرزب  نآ  درک ، یگنسرگ  راهظا  دز و  ار  ترضح  نآ  هناخ  رد  ینیکـسم  بورغ  کیدزن  لّوا  زور 
. دندرک راطفا  بآ  اب 

راـطفا بآ  اـب  دوخ  دـنداد و  اـه  نآ  هب  ار  دوخ  ياذـغ  ناراوگرزب  نآ  دـندرک و  کـمک  تساوخرد  يریـسا  موس  زور  یمیتی و  مود  زور 
. دندرک

: دراد عوضوم  نیا  هب  هراشا  هیآ  نیا 
ًاریِسَأَو (1). ًامِیتَیَو  ًانیِکْسِم  ِهِّبُح  یَلَع  َماَعَّطلا  َنوُمِعُْطیَو 

، نیملاعلا ّبر  هَّللدمحلا  »
«. نیرهاطلا هلآو  دّمحم  یلع  هَّللا  یّلصو 

.8 رهد : - 1
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زکرم هرابرد 

میحرلا نمحرلا  هللا  مسب 
هیآ 41) هبوت  هروس   ) َنوُمَْلعَت ُْمْتنُک  ْنِإ  ْمَُکل  ٌْریَخ  ْمُِکلذ  ِهَّللا  ِلیبَس  یف  ْمُکِسُْفنَأ  َو  ْمُِکلاْومَِأب  اوُدِهاج 

دیامن محر  ادخ  مالّـسلا :) هیلع   ) اضر ترـضح  دینادب  رگا  تسا  رتهب  امـش  ىارب  نیا  دـییامن ؛ داهج  ادـخ  هار  رد  دوخ ، ىاهناج  لاوما و  اب 
ىب  ) ار ام  ىوکین  نانخس  رگا  مدرم  اریز  دهد ، دای  مدرم  هب  دریگ و  دای  ار  ام  ىاهـشناد  مولع و  دراد ...  اپرب ) و   ) هدنز ار  ام  رما  هک  ىاهدنب 

دننک ىم  لمع ) نآ  قبط  و   ) ىوریپ ام  زا  هنیآ  ره  دننادب  دنیازفایب ) نآ  رب  ای  هتساک و  نآ  زا  ىزیچ  هکنآ 
راونالا ص 159 راحب  دلج  ود  هصالخ  حرش  همجرت و  - راحبلا ردانب 

رد هک  دندوب  ناهفصا  رهش  هتسجرب  ياملع  زا  یکی  هر )  ) يدابآ سمش  هللا  تیآ  دیهش  ناهفـصا  هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  راذگناینب 
هجرف یلاـعت  هللا  لـجع   ) رـصع ماـما  و  مالـسلا ) هیلع   ) اـضرلا یـسوم  نب  یلع  ترـضح  صوـصخب  مالـسلا ) مهیلع   ) تیبـلها هب  یگدادـلد 

نآ غارچ  تقو  چیه  هک  دـش  یهار  زکرم و  راذـگناینب  یـسمش  يرجه  لاس 1340  رد  دوخ  تیارد  رظن و  اب  اذـل  هدوب و  هرهـش  فیرـشلا )
. دنهد یم  همادا  ار  شهار  رتهب  رت و  يوق  زور  ره  دشن و  شوماخ 

هرـس سدـق   ) یماما نسح  دیـس  جاـح  هللا  تیآ  ترـضح  فارـشا  تحت  یـسمش  يرجه  لاس 1385  زا  ناهفـصا  هیمئاـق  تاـقیقحت  زکرم 
فلتخم ياه  هنیمز  رد  ار  دوخ  تیلاعف  هاگـشناد ، هزوح و  ناگتخیهرف  زا  بکرم  یمیت  يزور  هنابـش  هناـصلاخ و  تیلاـعف  اـب  و  فیرـشلا ) 

. تسا هدومن  زاغآ  یملع  یگنهرف و  یبهذم ،
هماع ناناوج و  هزیگنا  تیوقت  مالـسلا ) مهیلع  تیبلا  لها  هللا و  باتک   ) نیلقث بان  فراعم  گنهرف و  طسب  هعیـش و  میرح  زا  عافد   : فادها

هارمه و ياه  نفلت  رد  اوتحم  یب  ياه  ثوتولب  ياج  هب  دـنمدوس  بلاطم  ندرک  نیزگیاج  ینید ، لـئاسم  رت  قیقد  یـسررب  هب  تبـسن  مدرم 
هب یهد  سیورـس  فراعم ، رـشن  هزیگنا  اب  مالّـسلا  مهیلع  تیب  لها  میرک و  نآرق  فراعم  ساسا  رب  یتاعلاطم  عماج  رتسب  داـجیا  اـه  هناـیار 

ندوب سرتسد  رد  یمالـسا ، مولع  ياه  رازفا  مرن  هب  نادـنمقالع  تغارف  تاقوا  ندرک  ینغ  هعلاطم و  گنهرف  شرتسگ  بـالط ، نیققحم و 
رد يدعاصت  تروصب  ناوت  یم  ون  رازبا  زا  هدافتسا  اب  یعامتجا : تلادع  هعماج  رد  هرشتنم  تاهبـش  ماهبا و  عفر  تلوهـس  تهج  مزال  عبانم 

یمالسا گنهرف  رشن  یتهج  زا  زاب  روشک و  حطس  رد  ار  تاناکما  قیرزت  رد  یعامتجا  تلادع  یفرط  زا  درامگ و  تمه  نآ  شخپ  رـشن و 
. دیشخب تعرس  ناهج  حطس  رد  ار  یناریا 

 : زکرم هدرتسگ  ياهتیلاعف  هلمج  زا 
یناوخباتک هقباسم  يرازگرب  اب  هارمه  همانهام  هوزج و  باتک ، ناونع  اه  هد  رشن  پاچ و  ( فلا

هارمهس نفلت  یشوگ  هنایار و  رد  ارجا  لباق  يا  هناخباتک  یتاقیقحت و  رازفا  مرن  اهدص  دیلوت  ب)
... يرگشدرگ و یبهذم ، نکاما  يا و ...  هنایار  ياهیزاب  نشیمینا ،  اماروناپ ،  يدعب ، هس  ياه  هاگشیامن  دیلوت  ج)

یبهذم تیاس  نیدنچ  هارمه و  نفلت  ياه  رازفا  مرن  ناگیار  دولناد  تهج   www.ghaemiyeh.com هیمئاق یتنرتنیا  تیاس  داجیا  د)
رگید

يا  هراوهام  ياه  هکبش  رد  شیامن  تهج  ینارنخس و ...  یشیامن ، تالوصحم  دیلوت  ه)
طخ 2350524)  ) يداقتعا یقالخا و  یعرش ، تالاوس  هب  ییوگ  خساپ  هناماس  یملع  ینابیتشپ  يزادنا و  هار  و)

... SMS و کسویک ،  بو  ثوتولب ، یتسد  راکدوخ و  هناماس  زاس ،  لیابوم  زاس ،  هناسر  يرادباسح ،  ياه  متسیس  یحارط  ز)
دننام یبهذـم  نکاما  اههاگـشناد ، هیملع ، ياه  هزوح  ماظع ، تایآ  تویب  هلمج  زا  یقوقح  یقیقح و  زکرم  اههد  اب  يراختفا  يراـکمه  ح)

 ... نارکمج و دجسم 

زکرم www.Ghaemiyeh.comهرابرد  ناهفصا   هیمئاق  ياهنایار  تاقیقحت  زا 204زکرم  هحفص 202 

http://www.ghaemiyeh.com


هسلج رد  هدننک  تکرش  ناناوجون  ناکدوک و  هژیو  دهم ، حرط  يارجا  و  اه ، شیامه  يرازگرب  ط)
لاس لوط  رد  يزاجم ) يروضح و   ) یبرم تیبرت  ياه  هرود  مومع و  هژیو  یشزومآ  ياه  هرود  يرازگرب  ي)

ناهفصا هیمئاق  یبهذم  یگنهرف  عمتجم  یئافو /  هارراهچ  ناضمر و  جنپ  نابایخ  لصاف  دح  دیس / دجسم  /خ  ناهفصا يزکرم : رتفد 
 10860152026 یلم :  هسانش   2373 تبث :  هرامش   1385 سیسأت : خیرات 

: یتــــــنرتنیا هاگـــــــشورف   Info@ghaemiyeh.com لـــــــــــــیمیا :  www.ghaemiyeh.com تیاـــــــــــــس : بو 
www.eslamshop.com

روما شورف 09132000109  یناــگرزاب و  ( 021  ) نارهت 88318722 رتـفد  ( 0311  ) سکف 2357022 ( 0311 - ) نفلت 2357023-25
ناربراک 2333045(0311)

یل هدـیدرگ و  نیمات  هرادا و  شیدـنا  ریخ  يا  هدـع  تمه  اب  یعافتنا  ریغ  یتلود و  ریغ  یمدرم ،  زکرم ؛ نیا  هجدوب  هکنیا  هجوت  لـباق  هتکن 
لضف هب  زکرم  نیا  ورنیا  زا  تسین ، یگنهرف  يا  هعسوت  ياه  حرط  رـضاح و  یملع  یبهذم و  تیلاعف  عیـسو  دشر و  هب  ور  مجح  يوگباوج 
قیفوـت فیرـشلا  هجرف  یلاـعت  هللا  لـجع  مظعـالا  هللا  هیقب  ترـضح  میراودـیما  هتـشاد و  دـیما  هیمئاـق )  ) هناـخ نـیا  یلـصا  بحاـص  مرک  و 

. هللااشنادنیامن يرای  ار  ام  مهم  رما  نیا  رد  ناکما  تروص  رد  ات  دیامنب  ناگمه  لماش  ار  ینوزفازور 
IR90-0180-0000-0000-0621- ابش :  باسح  هرامـش  6273-5331-3045-1973و   : تراک هرامـش  باسح 621060953 ،  هرامش 

دیس دجسم  نابایخ  ناهفصا –  هبعش  تراجت  کناب  دزن  ناهفصا  هیمئاق  يا  هنایار  تاقیقحت  زکرم  مان  هب  0609-53
یتدیقع يرکف و  راک  شزرا 

هدرک ادـج  ام  زا  ار  وا  ام ، تبیغ  ِتنحم  هک  دوش  ام  زا  یمیتی  راد  هدـهع  سک  ره  مالـسلا :-  هیلع  نیـسح  ماما  زا  شدنـس ، هب  جاجتحالا - 
راوگرزب هدـنب  يا  : » دـیامرفیم وا  هب  دـنوادخ  دـنک ، شتیادـه  داشرا و  ات  دـهد  یمهـس  وا  هب  هدیـسر ، شتـسد  هب  هک  اـم  مولع  زا  تسا و 

، تسا هداد  دای  هک  یفرح  ره  ددـع  هب  تشهب ، رد  وا  يارب  نم ! ناگتـشرف  مرتراوازـس . وت  زا  ندرک ، مَرَک  رد  نم  شردارب ! هدـننک  کـیرش 
«. دینک همیمض  اهنآ  هب  تسوا ، قیال  هک  ار  هچنآ  اهتمعن ، رگید  زا  دیهد و  رارق  خاک  رازه ، رازه 

يدرم يرادیم : رتتسود  ار  کی  مادک  : » دومرف يدرم  هب  مالسلا  هیلع  نیسح  ماما  مالـسلا : هیلع  يرکـسعلا  مامإلا  یلإ  بوسنملا  ریـسفتلا 
زا فیعـض  اونیب و  ینمؤم  ندرک  هارمگ  هدارا  یبصاـن  يدرم  اـی  یناـهَریم ، شتـسد  زا  ار  وا  وـت  دراد و  ار  فیعـض  ییاوـنیب  نتـشک  هدارا 

، لاعتم يادخ  ياهتّجح  اب  درادیم و  هاگن  نادـِب ، ار  دوخ  اونیب ، نآ  هک  ییاشگیم  وا  رب  ار  ملع ] زا   ] ياهچیرد وت  اّما  دراد ، ار  ام  ناوریپ 
.»؟ دنکشیم ار  وا  دزاسیم و  تکاس  ار  شیوخ  مصخ 

ییوگ دنک ، هدنز  ار  وا  هک  ره  و  : » دیامرفیم لاعتم  يادخ  نامگیب ، یبصان . نآ  تسد  زا  اونیب  نمؤم  نیا  ندناهر  ًامتح  : » دومرف سپـس ] ]
شیپ تسا ، هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه  ییوگ  دنک ، داشرا  نامیا ، هب  رفک  زا  دنک و  هدنز  ار  وا  هک  ره  ینعی  تسا ؛» هدرک  هدنز  ار  مدرم  همه 

«. دشکب زیت  ياهریشمش  اب  ار  نانآ  هک  نآ  زا 
دننام يرجا  دـنک ، تباجا  وا  دـناوخب و  ارف  قح ، تفرعم  هب  یهارمگ  زا  ار  یناسنا  سک  ره  : » دومرف مالـسلا  هیلع  نیـسح  ماما  دـیز : دنـسم 

«. دراد هدنب  ندرک  دازآ 
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